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แนวทางการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายหลายฉบับ
โดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 

ความนํา 
 เม่ือรางพระราชบญัญัตไิดผานการพจิารณาของฝายนิตบิญัญตัแิละประกาศใชเปนกฎหมายแลว 
ในเวลาตอมาอาจเกดิความจาํเปนท่ีจะตองมีการแกไขเพิ่มเตมิเน้ือหาสาระของกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช
อยูน้ัน ซึ่งการแกไขเพิ่มเตมิน้ันโดยหลกัการแลวตองจดัทําเปนพระราชบญัญัตใินรปูแบบของพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเตมิ เพื่อจดัทําบทบัญญัตใินลกัษณะท่ีเปนการแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ที่ใชบังคับนั้น๑1

 ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบางหลักการนั้นก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไข
กฎหมายหลายฉบับทีม่หีลกัการทํานองเดียวกันหรือจําเปนตองแกไขใหสอดคลองไปพรอม ๆ กัน 
ซึ่งปญหาทีม่ักจะเกิดขึ้นก็คือ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแยกเปนรายฉบับ เมือ่ไดมีการเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภาแลว หากไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการจํานวนหลายคณะเพ่ือพิจารณารางกฎหมาย
ของแตละฉบับในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา ก็อาจ
สงผลกระทบตอการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของกฎหมายที่แตกตางกันทัง้ทีเ่ปนเรื่องทีม่ีหลักการ
ทํานองเดียวกนั รวมถงึยังสงผลทําใหระยะเวลาการพจิารณากฎหมายยาวนานมากข้ึนดวย จึงมีประเดน็
ขอกฎหมายที่นาสนใจวา ในการปรับปรุงกฎหมายเหลานั้น จะสามารถจัดทําเปนกฎหมายกลางขึ้น
ฉบับหนึ่งและกําหนดใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูในกฎหมายกลาง
ฉบับเดียวกันทั้งหมด แทนการที่จะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายในแตละฉบับหรือ
เปนรายฉบับไดหรือไม เพียงใด
 โดยประเด็นขอกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพเิศษ (ประกอบดวย 
ประธานกรรมการกฤษฎกีาทุกคณะ) ไดเคยใหความเห็นตามที่ปรากฏในบนัทกึสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เร่ือง การวางแบบกฎหมาย (การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญตัิ
ฉบบัเดียว) (เร่ืองเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๔๘) ซ่ึงเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาไดจัดใหมกีารประชมุเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในลักษณะดังกลาว สรุปความไดดังนี้

๑คูมือแบบการยกรางกฎหมาย Legislative Drafting Manual, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๑, หนา ๓๗๗.
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 กรณีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว จะสามารถ
กระทําไดหรือไม
 คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ มีความเห็นวา โดยปกติแนวทางการตราพระราชบัญญัติ
ของประเทศไทยท่ีผานมา จะแยกแกไขเพิม่เตมิกฎหมายเปนรายฉบับ ไมวาจะมหีลกัการไปเก่ียวของ
กบัการแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัใิดก็ตาม กแ็กไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตันิัน้ ๆ  ทกุฉบบัแยกกนั หรอื
มฉิะนัน้กย็กเลกิพระราชบญัญตัฉิบบักอน ๆ  ทกุฉบบั แลวรางขึน้มาใหม โดยการรางกฎหมายตามแนวทาง
เชนนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการใชกฎหมายและอางอิงกฎหมาย ซึ่งผูใชกฎหมายจะไดทราบวา
พระราชบัญญตัแิตละฉบับมเีนือ้ความในการแกไขเพ่ิมเตมิครัง้สดุทายอยางใดโดยตัวพระราชบัญญตัิ
นั้นเอง มิฉะนั้น เมื่อระยะเวลาผานไปผูใชกฎหมายในระยะหลังอาจไมทราบวาบทกฎหมายใดไดมี
การแกไขเพ่ิมเติมหรือถกูยกเลิกแลว เพราะเหตุทีก่ารแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญตันิัน้ไดกระทํา
อยูในกฎหมายอื่น นอกจากน้ี ยังอาจมีปญหาในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เพราะจะตอง
พิจารณาวาจะรับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือไม ซึ่งหากรางพระราชบัญญัติใด
มีหลักการใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ หลายฉบับรวมอยูในรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 
หากรัฐสภาจะไมเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับซึ่งปรากฏอยู ในหลักการ
ของรางพระราชบัญญัตินั้นก็จะเปนปญหาในการพิจารณา  
 อยางไรก็ตาม แมวาปญหาในการแกไขกฎหมายหลายฉบับอยูในกฎหมายฉบับเดียวจะเปนปญหา
ที่เกี่ยวกับความยุงยากในการดําเนินการและการใชกฎหมาย แตก็มิไดมีขอขัดของในทางกฎหมายวา
จะดําเนินการตรากฎหมายฉบับเดียวโดยใหมีการแกไขกฎหมายอื่นมิไดแตอยางใด เพราะเมื่อ
กฎหมายทีต่ราขึน้มผีลบงัคบัในฐานะเปนพระราชบญัญตัดิวยกนัหรอืโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิ 
จงึสามารถใชแทนทีเ่นือ้ความเดมิทีเ่ปนพระราชบญัญตัอิืน่ได และไดเคยมกีารดาํเนนิการอยูบางแลว
ในกฎหมายไทย ตัวอยางเชน
 (๑) การแกไขถอยคาํ เชน รฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิวาดวยนามประเทศ พทุธศกัราช ๒๔๘๒ 
“มาตรา ๓ นามประเทศน้ีใหเรยีกวา ประเทศไทย และบทแหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายอืน่ใด ซึง่ใชคาํวา 
สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน” เปนตน
 (๒) การยกเลิกกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กบักาลปจจบุนั พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ยกเลกิพระราชบัญญตั ิจาํนวน ๔๗ ฉบบั โดยบญัชทีายพระราชบญัญตัฯิ 
เปนตน๒2

 รวมทั้งมีการดําเนินการอยูในกฎหมายตางประเทศ ตัวอยางเชน กลุมประเทศคอมมอนลอว 
(Common Law) ซึ่งไดมีการแกไขกฎหมาย ๓ วิธีการ กลาวคือ
 (๑) ตรากฎหมายฉบับใหมแทนที่กฎหมายเดิมโดยตรง ซึ่งตรงกับวิธีการของประเทศไทย
 (๒) ตรากฎหมายในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ แตใหมผีลเปนการปรบัปรงุแกไขกฎหมายฉบบัอืน่

๒นอกจากนี้โปรดดู พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใชบังคับในภาวะคับขัน พทุธศักราช ๒๔๘๙ พระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ใหศาลพลเรือนเปนศาลทหาร
ในเวลาไมปกตแิละทีใ่หศาลทหารพจิารณาคดซีึง่เกีย่วกบัความผดิอนัเปนคอมมวินสิต พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบญัญัตยิกเลกิกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘.
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ทีอ่าจเกี่ยวของกับกฎหมายใหมนั้นดวย แตนักกฎหมายเห็นวาแมสะดวกตอผูรางกฎหมาย แตก็
กอใหเกิดความยุงยากในการใชกฎหมาย เพราะผูใชกฎหมายอาจไมทราบวากฎหมายใดบางที่แกไข
กฎหมายนี้
 (๓) ตรากฎหมายฉบับเดียวเพื่อปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือบทบัญญัติกฎหมาย
หลายฉบบั จะมบีทบญัญัตส้ัิน ๆ  วาใหแกไขหรอืยกเลกิกฎหมายตามที่กําหนดในบญัชทีายแหงพระราชบญัญตัิ 
(Schedule) ซึ่งในบญัชทีายดงักลาวน้ี จะแยกกันระหวางบญัชทีายที่มีผลเปนการยกเลกิพระราชบญัญตัิ
อืน่ทั้งฉบับหรือเฉพาะบางมาตรา กับบัญชีทายที่มีผลเปนการแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอื่น 
โดยบัญชีทายที่มีผลเปนการยกเลิกพระราชบญัญตัอ่ืินท้ังฉบบัหรอืเฉพาะบางมาตราจะระบุวาใหยกเลกิ
พระราชบัญญัติที่ปรากฏในบัญชีทายนี้
 ซ่ึงเปนตัวอยางที่แสดงถึงการดาํเนนิการในลกัษณะดงักลาวสามารถกระทาํได โดยหากรฐัสภา
เห็นชอบกับการเสนอกฎหมายในลักษณะนี้ก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายและเปนรูปแบบที่ใช
ในการอางอิงตอไปได

 ขอพิจารณาตอมา การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว 
ควรมีขอบเขตในการดําเนินการอยางไร
 สําหรบัขอพจิารณาดงักลาว คณะกรรมการกฤษฎกีา คณะพเิศษ มีความเหน็วา โดยท่ีการแกไข
กฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวนั้นมีขอจํากัดในการใชบังคับและในการพิจารณาของรัฐสภา
ดังกลาวขางตน การดําเนินการในรูปแบบการแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรมี
ขอบเขตในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
 (๑) การแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรดําเนินการเมื่อการแกไข
กฎหมายที ่เกี ่ยวของทั ้งหมดมีหลักการรวมกันเปนหลักการเดียว ซึ ่งจะมีผลทําใหการแกไข
บทบัญญัติตาง ๆ เปนไปโดยอยูในแนวทางเดียวกันหรือมีขอความในลักษณะเดียวกันไดทั้งหมดแมจะ
เปนการแกไขกฎหมายหลายฉบับ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐสภาเห็นชอบและประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว หรือการจัดทํา
รางพระราชบัญญัติเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ทีไ่มสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
โดยบทบัญญัติทั้งหมดที่มีการแกไขเพิ่มเติมจะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ที่มี
ขอความไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ทําใหเนื้อหาสาระของการแกไขเพิ่มเติมจึงเปนอยางเดียวกัน เชน 
การแกไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัเิกี่ยวกับการคนโดยไมตองมหีมายคนจากศาล ซึ่งควรจะกําหนดหลกัเกณฑ
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เชนเดียวกันในกฎหมายทุกฉบับ กรณีดังกลาวก็สามารถกําหนดเปนหลักการอยูในกฎหมายฉบับเดียว
และใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ใหมีขอความเปนทํานองเดียวกันทั้งหมดได
 สาํหรบัการแกไขกฎหมายบางเรือ่งทีม่ขีอแตกตางกนัในรายละเอยีดของเนือ้หาในบทบญัญตัิ 
แมวาหลักการที่เปนวัตถุประสงคหลักจะเปนอยางเดียวกัน เชน การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ซึ่งมีความจําเปนตองบัญญัติรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของทองถิ่นในกฎหมายแตละฉบับแตกตางกันตามหลักการและเนื้อหา
ทีก่าํหนดไวเปนการเฉพาะของกฎหมายแตละฉบบันัน้ กรณเีชนนีก้ไ็มอาจแกไขเพิม่เติมกฎหมายทกุฉบบั
รวมอยูในกฎหมายฉบับเดยีวกนัได เพราะอาจตองมกีารแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของกฎหมายในรายละเอียด
ที่แตกตางกัน และมีความจําเปนตองพิจารณาเปนรายฉบับวาการแกไขนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
ของกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นเพียงใดหรือไม
 (๒) การตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น 
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของกฎหมายที่เปนกฎหมายกลางที่รวมการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ มิใชเปนการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับหน่ึงแลวใหมีบทบัญญัติ
เปนการแกไขกฎหมายอื่นๆ ดวย 
 สวนรปูแบบของรางพระราชบญัญตันิัน้ เหน็วา ควรกระทาํดวยความจาํเปนและไมใชทกุกรณีไป 
ประกอบกบัหากจะมกีารเสนอรางในลกัษณะน้ีขึน้มาแลว กจ็ะมปีญหาใหพจิารณาแบบการรางกฎหมาย
ตัง้แตการต้ังช่ือรางพระราชบญัญตัทิีเ่หมาะสม การเขยีนหลกัการ การเขยีนคาํปรารภ การลาํดับมาตรา
และเรยีบเรยีงเนือ้หา การกาํหนดรัฐมนตรผีูรกัษาการ การอางองิกฎหมาย และการแกไขเพิม่เตมิในภายหลงั 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงยังไมกําหนดแบบไวเปนการท่ัวไป แตหากมีรางกฎหมายแลว 
ก็จะพิจารณากําหนดแบบเปนรายกรณีตอไป
 อยางไรกต็าม เนือ่งจากในกระบวนการตรากฎหมาย ฝายนิตบิญัญตัจิะเปนผูมอีาํนาจตรากฎหมาย 
ดังนั้น การวางแบบของพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติจะควรมีรูปแบบเปนอยางไร รวมทั้ง
การยอมรับใหมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวหรือไมยอมอยูในอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติที่เปนผูกําหนดดวย ดังนั้น ขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ จึงเปนเพียง
ความเห็นเบ้ืองตนทีเ่สนอตอคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแนวทางการดําเนินการในการตรากฎหมายลักษณะ
ดังกลาว และโดยที่ร างกฎหมายจะเกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและอางอิง
พระราชบัญญัติอื่นอีกหลายฉบับ ฉะนั้น เพื่อใหผูที่เก่ียวของกับการเสนอกฎหมายและผูใชกฎหมาย
เหน็ภาพรวมของหลักการและขอบเขตของการเสนอแกไขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองกฎหมายในลกัษณะนี้ 
ในการเสนอรางพระราชบญัญตัจิงึควรจดัทาํ “บนัทึกประกอบรางกฎหมาย” แนบไปกับรางพระราชบัญญตัฯิ 
ดวยทุกข้ันตอน และจัดพิมพควบคูไปกับการประกาศใชเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือผูใช
กฎหมายจะไดทราบหลกัการ ความเปนมา และบทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีถกูแกไขเพิม่เติม ทาํนองเดียวกับ
แนวทางการเสนอรางกฎหมายของตางประเทศซ่ึงกไ็ดจดัทาํบนัทกึ (Explanatory Note หรือ Exposé 
des motif) อกีสวนหนึง่ตางหากจากตวัรางกฎหมาย ซึง่เอกสารดงักลาวจะระบเุหตผุลของการเสนอกฎหมาย
ตอฝายนิติบัญญัติ รวมทั้งเจตนารมณของกฎหมาย กลไกกฎหมายที่ตองการ และอธิบายแตละมาตรา
อยางสั้น ๆ
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จุลนิติ

บทสรุป
 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ดังกลาว นั้น ยอมเห็นไดวา การจะแกไข
เพิ่มเตมิกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญติัฉบบัเดียว สามารถที่จะกระทาํไดเพราะเมื่อกฎหมาย
ทีต่ราขึ้นมีผลบังคับในฐานะเปนพระราชบัญญัติดวยกันหรือโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัต ิ
จงึสามารถใชแทนที่เน้ือความเดมิท่ีเปนพระราชบญัญตัอิื่นได แตกค็วรที่จะดาํเนนิการเฉพาะกรณกีารแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของท้ังหมดนั้นมีหลักการรวมกันเปนหลกัการเดยีวเทาน้ัน อาทิ การจัดทํารางพระราชบญัญตัิ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบญัญติัของกฎหมายตาง ๆ  ท่ีไมสอดคลองกับรฐัธรรมนูญ เชน การแกไขบทบญัญตัิ
ทีเ่กี่ยวกับขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาํเนนิการของนติบิคุคล ตองรบัโทษตามที่บัญญตัไิวสาํหรบัความผดินั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวา
มีการกระทาํหรอืมีเจตนาประการใดอนัเกี่ยวกบัการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนั้น๓3ซึ่งเปนบทบญัญตัิ
ที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง๔4เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เปนตน แตสําหรับ
การแกไขกฎหมายบางเร่ืองที่มีความแตกตางกนัในเรื่องรายละเอยีดของเนื้อหาในบทบญัญตั ิแมวาหลกัการ
ท่ีเปนวัตถปุระสงคหลกัจะเปนอยางเดยีวกนั กรณเีชนนี้กไ็มอาจแกไขกฎหมายทกุฉบับรวมอยูในกฎหมาย
ฉบับเดยีวกนัได นอกจากนี้ การตรากฎหมายเพื่อแกไขกฎหมายหลายฉบบัในกฎหมายฉบบัเดยีวกนันั้น
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพ่ือแสดงใหเหน็ลกัษณะของกฎหมายท่ีเปนกฎหมายกลางท่ีรวมการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับ มิใชเปนการแกไขกฎหมายฉบับหนึ่งแลวใหมีบทบัญญัติเปนการแกไขกฎหมายอื่น ๆ ดวย

 ในสวนแบบของกฎหมายในการแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายหลายฉบบัโดยรางพระราชบญัญตัเิดยีวนั้น 
อาจพิจารณาไดจากแบบการตรากฎหมายฉบับเดยีวเพื่อปรบัปรงุแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิกฎหมายหรอื
บทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับของกลุมประเทศคอมมอนลอว (Common Law) กลาวคือ นอกจาก
ชื่อพระราชบญัญัตแิละกาํหนดวนัใชบงัคบัแลว จะมีเพยีงบทบญัญตัสิั้น ๆ  วาใหแกไขเพิ่มเตมิหรอืยกเลกิ
บทบัญญัติของกฎหมายตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัติ ซึ่งในบัญชีทายดังกลาวนี้จะระบุชื่อ
พระราชบัญญัติอืน่ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมและรายการที่จะแกไขเพิ่มเติมเรียงตามลําดับตัวอักษรดวย 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมมีปญหาตอการบังคับใชกฎหมายในอนาคต 

๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม .

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”.
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