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ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

สาระส้าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบบั 

ที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  และให้ เสนอต่อวุฒิสภาเ พ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังนี  

หลักการ 
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่นเป็นการเพิ่มเติม 

เหตุผล 
โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือ

ซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ายังมีกฎหมาย 
บางฉบับที่ไม่มีความจ าเป็นและไม่มีการใช้บังคับในสภาวการณ์ปัจจุบัน หรือมีความซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
ที่ตราขึ นในภายหลัง เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกเลิกกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่นเพิ่มเติม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

 

 

 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. .... มีเนื อหารวมจ้านวน ๓ มาตรา สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ าเป็นไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือมีความซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ น
ในภายหลัง จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ 

๑) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติทั งสองฉบับนี มีสาระส าคัญเป็นการจัดการฝึกและอบรมเด็ก 
บางจ าพวก ได้แก่ (๑) เด็กซึ่งศาลมีค าสั่งให้ส่งไปไว้ในโรงเรียนดัดสันดานตามบทแห่งกฎหมายลักษณะ
อาญาหรือตามบทแห่งกฎหมายอื่น (๒) เด็กซึ่งศาลมีค าสั่งให้ส่งไปไว้ในโรงเรียนฝึกอาชีพ ตามมาตรา ๕๓  
แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๗๘ และ (๓) เด็กซึ่งศาลมีค าสั่งให้ส่งไปไว้ในสถานฝึก
และอบรมอันจัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙  
ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายลักษณะอาญาและพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้ถูกยกเลิก
ไปแล้ว ประกอบกับการอบรมเพ่ือแก้ไขความประพฤติของเด็กและการส่ งเสริมให้เด็กปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสภาพแวดล้อมมีกฎหมายเฉพาะก าหนดกลไกทางกฎหมายในการด าเนินการเรื่องนี ไว้แล้ว 
ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (๒) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข 
บ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงสมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี  

๒) พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
เนื่องจากพระราชก าหนดนี มีสาระส าคัญเป็นการให้อ านาจรัฐบาลในยามฉุกเฉิน 

ตามความต้องการของชาติที่จะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งใช้ใน  
งานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค าเ พ่ือที่จะควบคุมและด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการแร่ทุกชนิดแล้ว โดยอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบกับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กระท าได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือการอันเป็น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
และที่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เท่านั น นอกจากนี  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
ที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยหน่วยงานที่เวนคืนต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดและ
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ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่บรรดาผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการเวนคืน การเข้าครอบครอง
ภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค าที่ก าหนดไว้ จึงไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑ์การด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกทั งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไม่มีภารกิจที่ต้องอาศัยอ านาจของพระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการ 
ท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในการด าเนินการในปัจจุบันแต่อย่างใด ดังนั น จึงสมควรยกเลิก
พระราชก าหนดนี  

๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อให้ความสะดวก

และปลอดภัยแก่ประชาชน โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้การก ากับดูแลการไฟฟ้าสัมปทานเป็นภารกิจในการก ากับดูแลของกรมธุรกิจ
พลังงาน ต่อมาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดตั งคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อก ากับดูแลกิจการไฟฟ้ารวมถึงไฟฟ้าสัมปทานด้วย กรมธุรกิจ
พลังงานจึงไม่ได้ก ากับและควบคุมกิจการไฟฟ้าสัมปทานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ นอกจากนี  การเดินสายส่ง ไฟฟ้า การตั งเสา สถานี หรืออุปกรณ์อื่นใดมีกฎหมาย
และหน่วยงานที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะแล้ว เช่น พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๑๑ การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี จึงซ  าซ้อนกับกฎหมายที่ออกมาในภายหลังและไม่มี
ความจ าเป็นต้องมีพระราชบัญญัตินี อีกต่อไป ดังนั น จึงสมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี  

๔) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท า ให้เสีย
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

เนื่องจากพระราชบัญญัตินี มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่
ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับ
ประเทศไทยในภาวะสงคราม โดยที่ตั งแต่มีการตรากฎหมายฉบับนี ยังไม่เคยมีการใช้บังคับและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติแต่อย่างใด นอกจากนี  ในปัจจุบันพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการข่าวที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและประโยชน์
แห่งรัฐไว้โดยเฉพาะ โดยประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักร มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแล้ว 
ดังนั น จึงสมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี  
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ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

๕) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาระงบั

การค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาสัญญาระหว่างคู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลกับ
คู่สัญญาอีกฝ่ายว่าเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการหรือไม่ รวมทั งพิจารณา
ชี ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาของคู่สัญญานั นด้วย อย่างไรก็ดี นับแต่
พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ ได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาระงับการค้าก าไรเกินสมควร  
จากราชการชุดแรกเพียงครั งเดียวในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ และยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการหรือ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี  จึงท าให้พระราชบัญญัตินี ไม่เคยมีการใช้บังคับในทางปฏิบัติ ประกอบกับ
ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีกลไกควบคุม  
การค้าก าไรเกินสมควรจากราชการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและสอดคล้องกับสภาพการณแ์ละวธิปีฏบิตัิ
ทางการค้าระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนที่ด า เนินการอยู่ในปัจจุบัน ดังนั น จึงสมควรยกเลิก
พระราชบัญญัตินี  

๖) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เนื่องจากพระราชบัญญัตินี มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์   

โดยการควบคุมเครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิต และควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดระเบียบ
ทางการค้าให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผลิตภัณฑ์ซีดีไม่ได้รับความนิยมดังเช่นในอดีต  
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีได้ปิดกิจการลงไปเป็นจ านวนมาก และการละเมิดลิขสิทธิ์ได้เปลี่ยนรูปแบบ 
เป็นการละเมิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน รวมทั งเมื่อพิจารณาสถิติการใช้บังคับกฎหมาย พบว่า นับแต่
พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับได้มีข้อพิพาทที่มีการฟ้องคดีตามกฎหมายนี เพียงคดีเดียวเท่านั น  
ประกอบกับการใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถ  
ใช้กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการด าเนินการ 
กับผู้กระท าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ได้อยู่แล้ว รวมทั งยังมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย 
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๖) พ.ศ. ๒๕๓๖ ก าหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาต 
น าเข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปเพลง วิดีโอเทป และแผ่นซีดี  
ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒  
ท าให้มีกลไกทางกฎหมายในการควบคุมและติดตามการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรดังกล่าว ณ จุดน าเข้า
ส่งออกได้ ดังนั น จึงสมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี  

 
___________________ 
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ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 

ที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี   

โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็น
หรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ายังมีกฎหมายบางฉบับ
ที่ไม่มีความจําเป็นและไม่มีการใช้บังคับในสภาวการณ์ปัจจุบัน หรือมีความซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น 
ที่ตราขึ นในภายหลัง เพ่ือให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกเลิกกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่นเพิ่มเติม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  

๒. ประเด็นส้าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ๑ 

๒.๑.๑ ความเป็นมาและเหตุผลความจ้าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงความเป็นมาและเหตุผล 

ความจําเป็นของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ ดังนี  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เป็นการขอยกเลิกกฎหมายบางฉบับทั งฉบับ ซึ่งหมด 

ความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว เป็นการขอยกเลิกกฎหมายเพ่ิมเติมจากที่ได้เคย 
ตรากฎหมายทํานองเดียวกันนี มาแล้ว ซึ่งความจําเป็นในการยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่แต่เดิมนั นเป็นสิ่งที่
ประจักษ์มาโดยตลอด ทั งนี  ในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายบางฉบับที่เก่าแก่
ล้าสมัย อาจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว หรืออาจทําให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากในการตีความ ด้วยเหตุนี รัฐบาลจึงได้มีการตั งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายขึ นเพ่ือดําเนินการ

                                        
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

ขั นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๙ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ปฏิรูปกฎหมาย โดยมีการศึกษาและวิจัยกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องมีการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมถึงสอบถามผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้กฎหมายว่ากฎหมายนั นล้าสมัยหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น
จริงหรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่ได้ข้อยุติว่าควรจะต้องยกเลิกกฎหมายบางฉบับ หากตราเป็นกฎหมายทีละฉบับ
เพื่อยกเลิกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นการล่าช้า ซึ่งโดยทางกฎหมายแล้วสามารถที่จะตรากฎหมาย
ฉบับเดียวเพื่อยกเลิกกฎหมายหลายฉบับที่หมดความจําเป็นตามบัญชีแนบท้ายในเวลาเดียวกันได้ ดังนั น
จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มาเพื่อยกเลิกกฎหมาย ๗ ฉบับตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ล้าสมัยหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น  ซึ่งบางฉบับตราขึ นตั งแต่เหตุการณ์สงครามโลก ครั งที่  ๒  
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั นสิ นสุดหรือผ่านพ้นไปก็ไม่สมควรที่จะมีกฎหมายนั นอยู่ต่อไป รวมทั งกฎหมาย
บางฉบับได้มีการตรากฎหมายอื่นขึ นมามีเนื อหาคล้ายคลึงเป็นเรื่องเดียวกัน ก็สมควรยกเลิกกฎหมาย 
ที่มีอยู่และซ ําซ้อนนั นเสีย ทั งนี  หากมีกฎหมายอื่นที่มีความซ ําซ้อนหรือล้าสมัยอีก รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟัง
และนําไปดําเนินการให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพิจารณาดําเนินการเพ่ือจะทําเป็นบัญชีเสนอมา
และยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเสียคราวเดียวกันในโอกาสต่อไป 

๒.๑.๒ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็นของ  

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี  

๑) การยกเลิกกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔  
ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั น ๆ โดยรัฐบาลต้องเข้าใจ
บริบทของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งปัจจุบันพลเมืองนั นมีองค์ความรู้ทางกฎหมายมากขึ น  
ทําให้สามารถทราบได้ว่า กฎหมายฉบับใดทําให้เขาได้รับความเป็นธรรม กฎหมายฉบับใดสมควร  
ถูกยกเลิก ดังนั น รัฐบาลจึงควรพิจารณากฎหมายที่สมควรถูกยกเลิกอย่างจริงจัง 

๒) กฎหมายหลายฉบับมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น กฎหมายที่มีการกําหนดอายุ
ของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนั น ไม่สามารถแก้ไขเกินหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัตนิั น ๆ ได้ ทําให้ไม่สามารถพิจารณากฎหมายได้ทั งระบบ 

๓) ในส่วนของเหตุผลในการยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็ก 
บางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

พ.ศ. ๒๕๐๑ จากบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ  
ที่หมดความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ที่ระบุว่า เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกําหนด
กลไกทางกฎหมายในการดําเนินการเรื่องนี ไว้แล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ นั น 
อาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง จึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องในการขอยกเลิกกฎหมายดังกล่าว 
และเหตุใดจึงไม่มีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั งหมดมาบัญญัติเป็นประมวลกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็ก 

๔) ในปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้กฎหมายบางฉบับ 
เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั น ในหลายประเทศจึงได้มีการยกเลิกกฎหมาย  
ที่หมดความจําเป็น เช่น สาธารณรัฐเกาหลีได้มีการประกาศยกเลิกกฎหมายไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง  
ของกฎหมายที่มีอยู่ หากประเทศไทยสามารถทําได้ก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

๕) กฎหมายหลายฉบับที่รัฐบาลขอยกเลิกมาในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มีการตรา
มานานมากแล้ว ซึ่งยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีการตรามานานมากเช่นเดียวกัน ทั งนี  รัฐบาล  
ควรพิจารณายกเลิกกฎหมายที่มีการตรามานานและหมดความจําเป็นดังกล่าวทั งหมด ตัวอย่างเช่น  
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาพื นที่เป็นที่ดินจัดสรรแล้วแต่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ กฎหมาย
ดังกล่าวจึงอาจล้าสมัย สมควรมีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

๖) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ขอเอกสารรายงานเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ  
ที่สมควรมีการยกเลิกในลําดับต่อ ๆ ไป ซึ่งอยู่ในชั นการพิจารณาของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

๒.๑.๓ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี  เลิศลอย 
ผู้อ้านวยการฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบชี แจง ดังนี  

๑) รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่สมควรมีการยกเลิก ทั งนี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั งกระทู้ถามหรืออภิปรายในวาระที่มี 
การเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงวิธีอื่น ๆ เพ่ือแจ้งไปยัง
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อจะได้นําไปพิจารณาในการปรับปรุงและยกเลิกกฎหมาย
ต่อไป 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
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๒) การยกเลิกกฎหมายทั งฉบับเป็นเรื่องยาก เนื่องจากในการพิจารณาเพ่ือยกเลิก
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ก็จะมีความเห็นเป็นหลายฝ่าย ทั งฝ่ายที่เห็นว่าควรยกเลิก และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 
ที่จะให้มีการยกเลิก ทั งนี  การยกเลิกกฎหมายมีหลายวิธี ซึ่งการยกเลิกโดยกระทําเป็นพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายก็เป็นวธิีหนึ่งท่ีใช้ยกเลิกกฎหมายหลายฉบับไปในคราวเดียวกัน ในปัจจุบันมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุก ๒ ปี หรือ ๕ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั นมผีลใช้บังคบั จึงไม่มีข้อยุ่งยาก
แต่อย่างใด ในกรณีของพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั น ก็สามารถยกเลิกได้ด้วยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ไม่จําต้องเสนอ
ให้รัฐสภาพิจารณาแต่อย่างใด 

๓) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ เป็นมาตรการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ในทุกระดับควบคู่ไปกับการดําเนินการตามกฎหมายฉบับนั น ๆ ทั งนี  หากหน่วยงานใดเห็นว่ากฎหมาย
ฉบับใดมีความจําเป็นพิเศษที่จะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นการเฉพาะ ก็สามารถที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ 
เฉพาะกฎหมายฉบับนั น ๆ แยกออกจากพระราชบัญญัติได้ 

๔) กรณีกฎหมายเกี่ยวกับเด็กนั น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่มีการตราขึ นในภายหลัง จะเข้ามาเสริมในเรื่องการคุ้มครองเด็ก รวมถึง การแก้ไข 
ความประพฤติของเด็กและการส่งเสริมให้เด็กสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้   
ซึ่งกฎหมายเหล่านี ได้มีการเอามาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถที่จะใช้ครอบคลุมแทนพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็ก
บางจําพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ 

๕) ในเรื่องการไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายมาระยะเวลาหนึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง 
ในการพิจารณายกเลิกกฎหมายเท่านั น เนื่องจากกฎหมายบางฉบับได้มีการตราตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนี  แม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้ใช้บังคับกฎหมาย 
มานานแล้ว แต่ก็ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 
 
 
 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั นรับหลักการ 

มติ  ที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ ในวาระที่ หนึ่ งรับหลักการแห่ ง 
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๖ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติ
ให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั นคณะกรรมาธิการ มีกําหนด
แปรญัตติภายใน ๗ วัน 

๑. รา่งพระราชบัญญัติยกเลกิกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจําเป็น 
หรือซ ําซอ้นกบักฎหมายอืน่ พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585390  

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที ่๔ (สมัยสามัญประจาํปีครั งที่สอง)  
วันพุธที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจําปคีรั งทีห่นึง่)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585340  

๓. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที ่๔ (สมัยสามัญประจาํปีครั งที่สอง)  
วันพุธที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10083&mid=4349  

๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๔  
(สมัยสามัญประจําปีครั งที่สอง) วันพุธที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10082&mid=4349  

 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒ วาระที่สอง ขั นพิจารณาเรียงตามล้าดับมาตรา๒ 

 ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจําเป็นหรือซ ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  ในวาระที่สอง เรียงตามลําดับมาตรา โดยได้มี
การพิจารณาและอภิปรายตามลําดับ ดังนี  

- บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
พลต้ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม 

สรุปได้ว่า ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติ จัดการฝึกและอบรมเด็ก 
บางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๑ นั น ในส่วนของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
จะถูกยกเลิกด้วยหรือไม่ และการยกเลิกกฎหมายทั ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบต่ออนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) หรือไม่ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี แจง ดังนี  
- เหตุผลในการเลื่อนลําดับกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินั น เนื่องจากเดิมได้มี 

การเรียงลําดับกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติตามปีที่มีการตราพระราชบัญญัติแต่ละฉบับ  
แต่เพ่ือให้เกดิความชดัเจนในการยกเลิกกฎหมาย คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ จึงได้แก้ไขโดยนําพระราชบญัญตัิ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ มาเรียงลําดับต่อจากพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ทั งนี  ในส่วนของกฎหมายลําดับรองที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติทั ง ๒ ฉบับดังกล่าวนั น เมื่อพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายแม่ถูกยกเลิก 
กฎหมายลูกทั งหมดท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกไปด้วย 

นอกจากนี  เหตุผลในการยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ นั น 
เนื่องมาจากเนื อหาของกฎหมายทั ง ๒ ฉบับข้างต้น ในการอบรมเพ่ือแก้ไขความประพฤติของเด็กและ
การส่งเสริมให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม มีความซ ําซ้อนกับกฎหมายที่ได้มีการกําหนด

                                        
 ๒ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกการประชุม  

ในวาระที่สอง ขั นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  
หมายเลข ๕ ถึง ๖ ในหน้าท่ี ๑๑ 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

กลไกทางกฎหมายในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๒) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ (๓) พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑  
จึงไม่มีผลกระทบต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) แต่อย่างใด 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯ 
  

๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่มดความจาํเปน็หรือซ าํซ้อนกับกฎหมาย
อื่น พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครั งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจําปคีรั งที่
สอง) วันพุธที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590873 

 

๖. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจําปีครั งที่สอง)  
วันพุธที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10172&mid=4371 

 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม๓ 

         มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมตใินวาระทีส่ามเหน็ชอบกับร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
  

๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจําปีครั งที่สอง) วันพุธที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10171&mid=4371 

 

 
๔. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว 

 ๑) ในส่วนของกฎหมายที่มีเนื อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน ควรมีการพิจารณารวบรวม
ตราเป็นกฎหมายฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ซ ําซ้อนกัน 
 ๒) การยกเลิกกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐบาลต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ ซึ่งเป็นกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั น ๆ อย่างจริงจัง 
 ๓) อย่างไรก็ดี จากการที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ผู้เกี่ยวข้องโดยกรณีการรับฟังผ่านเว็บไซต์นั น มีความเห็นที่น่าสนใจ ดังนี  
  ๓.๑) ความเห็นส่วนใหญ่ ที่ เห็นด้ วยกับการยกเลิกกฎหมายเนื่ องจากเห็นว่า  
เป็นกฎหมายที่ล้าสมัย ซ ําซ้อน และไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน การยกเลิกกฎหมาย  
จึงเป็นการลดอุปสรรคและลดภาระในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

                                        
๓ สามารถสืบค้นบันทึกการออกเสียงลงคะแนนผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม ได้จากเว็บไซต์  

E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th 
/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๗  ในหน้าที่ ๑๒ 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจา้เป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๓.๒) สําหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั น มีความคิดเห็นว่า 
(๑) พระราชบัญญัติกําหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทําให้  

เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะ
สงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการค้ากําไรเกินสมควร 
จากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ ยังเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ 

(๒) การละเมิดลิขสิทธิ์จากผลิตภัณฑ์ซีดียังคงมีปรากฏอยู่ จึงไม่เห็นด้วยกับเหตุผล
ในการเสนอยกเลิกพระราชบัญญัตินี  
  ๓.๓) ความเห็นอื่นนอกจากนั น เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อของกฎหมาย เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจง่าย และเห็นควรให้มีการทบทวนความจําเป็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อยกเลิกกฎหมายอื่นที่ไม่จําเป็นหรือไม่บรรลุผล กฎหมายไม่ควรมีบทบัญญัติ 
ที่เอื อต่อการหาประโยชน์ของผู้ใช้บังคับกฎหมาย และต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่มี  
การยกเลิกไปแล้วด้วยเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของกฎหมายนั นและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง 

 
_____________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบญัญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ าเปน็หรือซ  าซ้อนกบักฎหมายอ่ืน  

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลกิกฎหมำย
บำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั นตอน โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี  
 

 ๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น  
พ.ศ. .... จำกผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประชำชนทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ (www.krisdika.go.th) 
และเว็บไซต์ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย (www.lawreform.go.th) ตั งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ๑๙ วัน ผลกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นปรำกฏว่ำ มีผู้เข้ำร่วมกำรรับฟังควำมคิดเห็น จ ำนวน ๔๓๑ คน ประกอบด้วย กำรรับ
ฟังผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ (www.krisdika.go.th) จ ำนวน ๒๕๐ คน และผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย (www.lawreform.go.th) จ ำนวน ๑๘๑ คน 
 กำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำว มีผู้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๕๕ คน โดยมี ผู้ที่เห็น
ด้วยกับกำรยกเลิกกฎหมำย จ ำนวน ๕๓ คน หรือคิดเป็นร้อย ๙๖.๔ ของผู้แสดงควำมคิดเห็นทั งหมด 
และไม่เห็นด้วย จ ำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ ของผู้แสดงควำมคิดเห็นทั งหมด ซึ่งนอกจำกกำร
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ข้ำงต้น สมำคมกำรค้ำผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)๑ ได้มี
หนังสือมำยังส ำนักงำนฯ เพ่ือแจ้งควำมคิดเห็นประกอบกำรรับฟังในครั งนี ว่ำ สมำคมกำรค้ำ 
ผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยขอสนับสนุนร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมด  
ควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ....  และสนับสนุนกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดีฯ เนื่องจำกกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกำรเพ่ิมภำระและค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  
ที่สุจริตโดยไม่จ ำเป็น 
 ส ำหรับควำมคิดเห็นที่ได้รับฟังผ่ำนทำงเว็บไซต์นั น มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี  
 ๑.๑ ควำมเห็นส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับกำรยกเลิกกฎหมำยเนื่องจำกเห็นว่ำ เป็นกฎหมำย
ที่ล้ำสมัย ซ  ำซ้อน และไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน กำรยกเลิกกฎหมำย จึงเป็นกำรลด
อุปสรรคและลดภำระในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน 

                                                           

 ๑ สมำคมกำรค้ำผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทยเป็นองค์กรตัวแทนสมำชิกเพื่อด ำเนินกำร ทำงกฎหมำยในกำรปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำให้แก่ผู้สร้ำงสรรค์งำนเพลงอันมีลิขสิทธิ์ ที่บันทึกอยู่ในงำนสิ่งบันทึกเสียงหรือ
งำนโสตทัศนวัสดุ ซึ่งมีสมำชิกเป็นค่ำยเพลงกว่ำ ๑,๓๐๐ บริษัท ประกอบด้วยค่ำยเพลงสำกลหลัก ได้แก่ บริษัท บีอีซี 
เวิลด์ จ ำกัด (มหำชน), บริษัท บีอีซี-เทโร มิวสิค จ ำกัด, บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท วอร์นเนอร์ 
มิวสิค (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ ง (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท สไปร์ซซี่ 
ดิสก์ จ ำกัด, บริษัท มิวซิกมูฟ จ ำกัด และบริษัท วอท เดอะ ดัก จ ำกัด เป็นต้น (หนังสือสมำคมกำรค้ำผู้ประกอบธุรกิจ
บันเทิงไทย ลงวันท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓) 



- ๒ - 
 

 ๑.๒ ส ำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั น มีควำมคิดเห็นว่ำ 
  ๑) พระรำชบัญญัติก ำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่ำวอันเป็นกำรท ำให้เสีย
สัมพันธไมตรีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญำทำงไมตรีกับประเทศไทยในภำวะ
สงครำม พุทธศักรำช ๒๔๘๘ และพระรำชบัญญัติก ำหนดวิธีกำรระงับกำรค้ำก ำไรเกินสมควรจำก
รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๑ ยังเป็นกฎหมำยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชำติ และ 
  ๒) กำรละเมิดลิขสิทธิ์จำกผลิตภัณฑ์ซีดียังคงมีปรำกฏอยู่ จึงไม่เห็นด้วยกับเหตุผล
ในกำรเสนอยกเลิกพระรำชบัญญัตินี  
 ๑.๓ ควำมเห็นอื่นนอกจำกนั น เป็นควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ชื่อของกฎหมำย เพ่ือให้
ประชำชนเข้ำใจง่ำย และเห็นควรให้มีกำรทบทวนควำมจ ำเป็นและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพ่ือยกเลิกกฎหมำยอื่นที่ไม่จ ำเป็นหรือไม่บรรลุผล กฎหมำยไม่
ควรมีบทบัญญัติที่เอื อต่อกำรหำประโยชน์ของผู้ใช้บังคับกฎหมำย และต้องกำรให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมำยที่มีกำรยกเลิกไปแล้วด้วยเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำควำมเป็นมำ 
ของกฎหมำยนั นและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมำย  
บำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ....  สำมำรถสรุปได้ ดังนี ๒ 
 ผลกระทบที่อำจเกิดขึ นจำกกฎหมำยนี เป็นผลกระทบในเชิงบวก เป็นกำรลดภำระแก่
หน่วยงำนภำครัฐที่จะต้องใช้บังคับกฎหมำยที่ไม่จ ำเป็นอีกต่อไป นอกจำกนี  หำกไม่มีกำรยกเลิก
กฎหมำย หน่วยงำนภำครัฐมีหน้ำที่ต้องจัดท ำสถิติข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้เกิดกำรสิ นเปลืองงบประมำณและระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ นแก่ประชำชน คือ ประชำชนจะไม่ต้องอยู่ภำยใต้
บังคับกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นอีกต่อไป เป็นกำรลดภำระที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยแก่
ประชำชนโดยตรง  
 

 ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดจำกกฎหมำยผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ (www.krisdika.go.th) และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของคณะกรรมกำร
พัฒนำกฎหมำย (www.lawreform.go.th) 
 
 
 
 

                                                           

 ๒ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ นจำกกฎหมำย ข้อ ๘. ผลกระทบโดยรวมที่อำจเกิดขึ นจำก
กฎหมำย. หน้ำ ๓. 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.lawreform.go.th/
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 ๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... แล้ว 
เห็นควรยืนยันตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 ๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิก
กฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่ำได้มีกำรด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง 
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บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตัิ 
ยกเลกิกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซอ้นกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 

 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ตราขึ้นในระดับพระราชบัญญัติเป็นจ านวนมาก และกฎหมาย
บางฉบับก่อให้เกิดภาระและขั้นตอนการด าเนินการทั้งแก่ภาครัฐและประชาชน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้บังคับแล้ว เนื่องจากหมดความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือ
ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง การมีอยู่ของกฎหมายดังกล่าวจึ งก่อให้เกิดอุปสรรค 
ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และก่อให้เกิดภาระทั้งแก่ภาครัฐและประชาชนโดยไม่จ าเป็น 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงเห็นควรเสนอยกเลิกกฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้  
ยังเป็นการลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมายและลดภาระต่อประชาชนผู้อยู่
ภายใต้บังคับกฎหมาย รวมทั้งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งก าหนดให้รัฐพึงยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพหรือเป็นภาระแก่ประชาชน จึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... โ ดยได้เสนอยกเลิก
กฎหมาย จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช 
๒๔๗๙ (๒) พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ (๔) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติ 
แก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มี
สนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ (๕) พระราชบัญญัติก าหนด
วิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ (๖) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรม
เด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ และ (๗) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ง
มขี้อสังเกตเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายแต่ละฉบับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 
 - เนื่องจากในทางปฏิบัติ ไม่มีการจัดการฝึกอบรมเด็กตามกฎหมายดังกล่าวมาเป็น
เวลานานแล้ว แต่การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น พระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ จึงไม่มีสภาพการใช้บังคับและไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน๑ 

                                        
  เรียบเรียงโดย นายทศวณิหุ์  เกยีรติทัตต์ วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
 ๑ ความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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 - เนื่องจากไม่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการบริหาร
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่ก าหนดวิธีการลงโทษเด็กด้วยการให้ท างาน
เกินหรือนอกเวลา การเฆี่ยนด้วยไม้เรียวไม่เกิน ๑๐ ที ในกรณีที่เด็กละเมิดวินัยนั้น ไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ 
ทางการเมือง (ICCPR) ข้อ ๗ เรื่อง สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือได้รับการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก๒ 
  ๒) พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 
๒๔๘๓  
 - การยกเลิกพระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ เนื่องจากเดิมมีการจัดตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
เพ่ือควบคุมการประกอบกิจการเหมืองแร่ และได้ออกพระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระ
การท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมทรัพยากรธรณี 
สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๖ ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
ได้ก าหนดให้ กรมทรัพยากรธรณีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลให้ภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ตามพระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช 
๒๔๘๓ ได้โอนไปยังส่วนราชการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่มีภารกิจที่ต้องอาศัยอ านาจของพระราชก าหนด
ควบคุม และด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค าฯ แต่อย่างใด๓ 
 - เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
นั้นเป็นกฎหมายที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารจัดการแร่ รวมถึงการควบคุมก า กับดูแล 
การด าเนินการครอบคลุมไปถึงแร่ทุกชนิดอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายส าหรับก ากับดูแล 
แร่ทองค าเป็นการเฉพาะซ้ าซ้อนอีก๔ 
  ๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔  
 - เนื่องจากตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้การก ากับดูแลการไฟฟ้าสัมปทานเป็นภารกิจในการก ากับดูแลของกรมธุรกิจ
พลังงาน ต่อมา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อก ากับดูแลกิจการไฟฟ้ารวมถึงไฟฟ้าสัมปทานด้วย กรมธุรกิจ
พลังงานจึงไม่ได้ก ากับและควบคุมกิจการไฟฟ้าสัมปทานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เนื่องจากได้มีกฎหมายที่ก ากับกิจการไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว จึงมีลักษณะเป็นกฎหมาย 
ที่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง๕ 

                                        
 ๒ ความเห็นของกระทรวงยตุิธรรม (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
 ๓ ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 ๔ ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม  
 ๕ ความเห็นของกระทรวงพลังงาน 
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 - เนื่องจากการยกเลิกไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ  
การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีพระราชบัญญัติบังคับใช้เป็นการเฉพาะแล้ว ประกอบกับได้มี
การโอนภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับกองควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซไปเป็นของกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ 
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว 
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” และ “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน”๖ 
  ๔) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้ 
เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะ
สงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
  (๑) พระราชบัญญัติก าหนดฉบับนี้ มีบทบัญญัติอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีบทบัญญัติก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งคุมขังผู้ถูกกล่าวหาไว้โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่
เห็นสมควรและถือว่า เป็นการคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหนา้ทีจ่ะท า
การควบคุมตัวผู้กล่าวหาได้โดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทบกระเทือน  
ต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจ
คณะกรรมการ ออกหมายเรียกพยานหลักฐานและบังคับให้พยานสาบานหรือปฏิญาณได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา และหากขัดขืนจะมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๖ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๙ ซึ่งการสาบานหรือปฏิญาณตนนั้น แม้ในชั้นศาลจะมีการบังคับให้พยานสาบานก่อนเบิกความ 
โดยหากพยานไม่ด าเนินการดังกล่าว ค าเบิกความหรือค าให้การของพยานในชั้นพิจารณาจะรับฟัง 
เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เท่านั้นตามมาตรา ๑๑๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบ
มาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๘๘/๒๕๕๑)  
แต่มิได้มีโทษทางอาญาแต่อย่างใด ประกอบกับการบังคับให้พยานต้องสาบานตนนั้นบังคับเฉพาะในชั้น
พิจารณาของศาล ส่วนในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับให้พยาน
ต้องสาบานตน ซึ่งหลักการในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรอืจ ากดัสทิธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ 
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย โดยบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลย ให้กระท าได้เพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี 
 

                                        
 ๖ ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
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 (๒) นับแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่ งเผยแพร่ข่าว 
อันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย 
ในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปรากฏว่ายังไม่พบข้อมูลว่ามีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติการตามความในพระราชบัญญัตินี้และไม่พบข้อมูลการลงโทษผู้ กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้แต่อย่างใด 
 จึงมีความเห็นว่า พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ในปัจจุบันและมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบกับปัจจุบันมิได้มีการใช้บังคับ
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว๗ 
  ๕) พระราชบัญญัติก าหนดวธิีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
 กระทรวงการคลัง เห็นด้วยกับการยกเลิกพระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้า
ก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม 
  ๖) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘  
 (๑) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ต้นตอของปัญหา โดยการควบคุมเครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิต ตลอดจน
พฤติกรรมของผู้ประกอบการเพ่ือจัดระเบียบทางการค้าให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี  
ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ซีดีไม่ได้รับ  
ความนิยมดังเช่นในอดีต เป็นผลให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีได้ปิดกิจการไปเป็นจ านวนมาก และ  
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการละเมิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน 
 (๒) สถิติการแจ้งการท าการผลิตของเจ้าของลิขสิทธิ์และการออกเครื่องหมายรับรอง
งานต้นแบบตามพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่า ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) การแจ้งการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี ๒๕๖๐  
มีการแจ้งท าการผลิตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์เพียง ๒,๐๔๘ ครั้ง ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่มีการแจ้ง ๘,๗๖๘ ครั้ง 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ส่วนในปี ๒๕๖๐ มีผลงานที่ได้รับเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบเพียง 
๔๙๘ เครื่องหมาย ลดลงจากปี ๒๕๕๖ ที่มี ๑,๙๘๖ เครื่องหมาย หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๗ และ 
จากการตรวจสอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีที่ได้มีการแจ้งท าการผลิตไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งสิ้น ๓๒ โรงงาน ในปัจจุบันพบว่ามีโรงงานที่ยังคงท าการผลิต เพียง ๘ โรงงาน โดยมีโรงงานผลิต 
แผ่นงานต้นแบบและแผ่นซีดีที่มีข้อมูล จ านวน ๔ โรงงาน ส่วนที่เหลือ คือ โรงงานที่มีเครื่องจักร 
ไว้ทดสอบเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตแผ่นซีดีเปล่าและโรงงานผลิตเฉพาะแผ่นงานต้นแบบ 
 (๓) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นของพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ พบว่า บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายโดยตรง ได้แก่ กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งกลุ่ม
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีและโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เห็นว่า พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมดความจ าเป็นแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน และมาตรการควบคุมต่าง ๆ ของพระราชบัญญัตินี้
เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการซึ่งด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ผู้กระท าละเมิดไม่ได้มี

                                        
 ๗ ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
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รูปแบบในการผลิตที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งคดีข้อพิพาททางกฎหมายฉบับนี้
ที่ผ่านมามีเพียงคดีเดียว 
 (๔) กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป การละเมิดลิขสิทธิ์ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการละเมิด
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ซีดีเป็นการละเมิดผ่านอินเทอร์เน็ต ประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องปราม
การละเมิดจึ งลดลงมากในปัจจุบัน อีกทั้ งมาตรการควบคุมผู้ เกี่ ยวข้องและผลิตภัณฑ์ต่ าง ๆ  
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะ
ที่ผู้กระท าละเมิดไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ การยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสอดคล้องกับ
หลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ที่ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อ 
การประกอบอาชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ การยกเลิกพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ จะไม่ท าให้การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ด้อยประสิทธิภาพลง เนื่องจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์สามารถใช้กลไกตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถเอาผิด
การละเมิดลิขสิทธิ์ได้อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัว
ของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งยังมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๖) พ.ศ. ๒๕๓๖ ก าหนดให้ต้องมีการขอใบอนุญาตน าเข้า
เครื่ องจักรที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการละเมิ ดลิขสิทธิ์  เทปเพลง วีดี โอเทปและแผ่นซีดี   
ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒  
ท าให้ยังคงสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ณ จุดน าเข้าส่งออกได้ ในการนี้ เพ่ือให้ได้รับ  
ความคิดเห็นที่รอบด้านของผู้มีส่วนได้เสีย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้น าแบบสอบถามเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ซึ่งมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน๘ 
 - การกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้แผ่นซีดี เป็นเครื่องมือนั้น ลดระดับความรุนแรง 
ลงมากแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป๙ 
 ดังนั้น การยกเลิกกฎหมายที่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนทั้งที่บทบัญญัติดังกล่าวหมดความจ าเป็น
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นนั้น จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณ  
ในการบังคับใช้กฎหมาย และลดภาระต่อประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย รวมทั้งเป็น  
การด าเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดให้รัฐพึงยกเลิกกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ 
การประกอบอาชีพ หรือเป็นภาระแก่ประชาชน 

                                        
 ๘ ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
 ๙ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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Regulatory Guillotine ปฏิรูปกฎหมาย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ* 
 

อุปสรรคส ำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 
คือ กำรมีกฎหมำยจ ำนวนมำกเกินจ ำเป็น ซึ่งเกิดจำกกำรออกกฎหมำยสะสมมำเป็นเวลำนำน  
โดยไม่มีกำรทบทวนเพ่ือยกเลิกกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็น ซ  ำซ้อน หรือล้ำสมัย ปัจจุบันประเทศไทย  
มีพระรำชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ และมีกฎหมำยล ำดับรองอีกกว่ำ 100,000 ฉบับ นอกจำกนี  
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติภำครัฐส่วนมำกมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ก่อให้เกิดภำระต่อภำครัฐ  
ในกำรบังคับใช้และสร้ำงภำระต่อผู้ประกอบกำรและประชำชนในกำรปฏิบัติตำม ดังนั น กำรทบทวน  
และปรับปรุงกฎ ระเบียบต่ำง ๆ จึงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขัน เท่ำทันนวัตกรรมใหม่ ๆ และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมของโลก 

ในปี 2559 รัฐบำลได้แต่งตั งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน 
ซึ่งมี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธำน และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินธุรกิจของประชำชน ซึ่งมี ดร.กอบศักดิ์  
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั นเป็นประธำน เพื่อปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ 
ลดกฎเกณฑ์ที่ เป็นอุปสรรค และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตตำมนโยบำย THAILAND 4.0 โดยมีภำรกิจที่ส ำคัญ คือ โครงกำรปรับปรุง
กฎหมำยเพ่ือปรับอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจของธนำคำรโลก (Ease of Doing Business: 
EODB) ซึ่งท ำให้ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจของธนำคำรโลก  
ปี 2560 ที่ดีขึ นเป็นล ำดับที่  26 จำก 190 ประเทศทั่วโลก และโครงกำรทบทวนกำรอนุญำต 
ของทำงรำชกำรภำยใต้ชื่อ “Thailand’s Simple and Smart License” ด้วยวิธีกำร Regulatory 
Guillotine ซึ่งวิธีกำรนี ได้รับกำรยอมรับและประสบควำมส ำเร็จ มำแล้วหลำยประเทศ เป็นกำรร่วมมือ
กันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน โดยคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) สนับสนุน
บุคลำกรและงบประมำณ สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) รับผิดชอบบริหำรโครงกำร 
โดยมี Mr. Scott Jacobs ซึ่งมีประสบกำรณ์ท ำ Regulatory Guillotine ให้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ  
เช่น เกำหลีใต้ เวียดนำม โครเอเชีย เม็กซิโก และกำรปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน 
(Foreign Exchange Regulation Reform) ให้กับธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) มำเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำร 

 
Regulatory Guillotine 

Regulatory Guillotine (RG) เป็นกำรทบทวนกฎหมำยที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน  
เพ่ือลด ละ เลิกกฎหมำยที่ไม่มีควำมจ ำเป็น ล้ำสมัย ไม่สะดวก สร้ำงภำระต่อกำรปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น  
กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน และกำรใช้หลักเกณฑ์ในกำรทบทวนที่เป็นระบบ ซึ่งจะ
ทบทวนใน 2 มิติ คือ ด้ำนนิติศำสตร์ เป็นกำรทบทวนควำมจ ำเป็นทำงกฎหมำย และด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
เป็นกำรทบทวนควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์และธุรกิจ ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยมีฐำนอ ำนำจรองรับ

                                                           
* ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256204Knowledge03.aspx 
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หรือไม่ ขัดทับซ้อนกับกฎหมำยอื่นหรือไม่ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่ สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ปัจจุบันหรือไม่ โดยในส่วนของควำมคุ้มค่ำจะมีกำรประเมินผลกระทบด้ำนต้นทุน (Cost Assessment) 
เช่น ค่ำธรรมเนียม ค่ำเดินทำง ค่ำเอกสำร ค่ำเสียโอกำสต่ ำง ๆ ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ส ำหรับ 
กำรเสนอปรับปรุงอยู่ภำยใต้หลักกำร 5Cs ดังนี  (1) Cut คือ กำรยกเลิก (2) Change คือ กำรปรับปรุง 
(3) Combine คือ กำรควบรวมกรณีที่ทับซ้อน (4) Continue คือ กำรคงไว้เช่นเดิม และ (5) Create 
คือ กำรสร้ำงกฎหมำยใหม่กรณีจ ำเป็น 

 

 
 

ขั นตอนกำรด ำเนินกำรของโครงกำร มีดังนี  (1) ทบทวนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 
รวบรวมประเด็นปัญหำและอุปสรรค รวมถึงศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ใช้ในต่ำงประเทศ (2) หำรือกับ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้ำใจกฎระเบียบ ประเด็นปัญหำและผลกระทบ รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(3) น ำข้อมูลทั งหมดมำประมวลผล ขอค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญทั งด้ำนนิติศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ 
วิเครำะห์และจัดท ำข้อเสนอตำมหลักกำร 5Cs (4) ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือน ำเสนอผลกำรทบทวน
และน ำข้อคิดเห็นมำปรับปรุงให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์มำกที่สุด 
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โครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ 
โครงกำรทบทวนกำรอนุญำตของทำงรำชกำร ได้เริ่มด ำเนินกำรเดือนตุลำคม 2561 

แล้วเสร็จเดือนพฤษภำคม 2562 โดยควำมหมำยของกำรอนุญำต ครอบคลุมถึงกำรออกใบรับรอง  
กำรจดทะเบียน กำรขึ นทะเบียน กำรรับแจ้ง กำรอนุมัติ และกำรให้ประทำนบัตร/ อำชญำบัตร และ 
เป็นกำรทบทวนกฎหมำยทุกล ำดับศักดิ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตจ ำนวนประมำณ 170 เรื่อง รวมแล้ว
มำกกว่ำ 1,000 กระบวนงำน เนื่องจำกกำรขออนุญำตหนึ่งเรื่องอำจเกี่ยวข้องกับหลำยกระบวนงำน 
และจำกจ ำนวนดังกล่ำวได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกหรือปรับปรุงประมำณ 700 กระบวนงำน ซึ่งหำกได้รับ
กำรปรับแก้ตำมข้อเสนอแล้วจะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยของภำคประชำชนและภำคธุรกิจรวมกัน  
ขั นต่ ำได้ประมำณ 75,000 ล้ำนบำทต่อปี 

ในกำรทบทวนพบว่ำ ปัญหำหลักของกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต ได้แก่  
กำรขออนุญำตยุ่งยำก สร้ำงภำระ มีควำมซ  ำซ้อนกันหลำยหน่วยงำน กำรขออนุญำตล้ำสมัย ไม่สอดคล้อง
กับสภำพเศรษฐกิจปัจจุบัน และกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตขึ นกับดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งอำจ  
ขำดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ท ำให้มีควำมไม่แน่นอนสูง โดยคณะท ำงำนได้จัดท ำข้อเสนอผลกำรศึกษำ  
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ได้แก่  
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจ้ำงงำนคนต่ำงด้ำวและกำรส่งเสริม กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ  
กำรส่งเสริมนวัตกรรม กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งออกน ำเข้ำสินค้ำ กำรอนุญำตที่ล้ำสมัยและ  
กำรส่งเสริม SME (2) กลุ่มกำรลดปัญหำและอุปสรรคในกำรประกอบธุรกิจเป้ ำหมำย ได้แก่   
กำรท่องเที่ยว กำรค้ำปลีก กำรศึกษำเอกชน กำรแพทย์ และอสังหำริมทรัพย์ (3) กลุ่มกำรส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพของผู้ด้อยโอกำส ครอบคลุมทั งผู้พิกำร ผู้สูงวัย ผู้ที่เคยต้องคดี และผู้ที่มีรำยได้น้อย 
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ตัวอย่างผลการทบทวน 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจ้ำงงำนคนต่ำงด้ำวและกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

จำกต่ำงประเทศ เช่น กำรรำยงำนตัวของคนต่ำงด้ำวกรณีอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และกำรรำยงำน
กำรเปลี่ยนสถำนที่พักของคนต่ำงด้ำวโดยเจ้ำของบ้ำนและคนต่ำงด้ำวภำยใน 24 ชั่วโมง ปัญหำนี  
เกิดจำกปัจจุบันแรงงำนต่ำงด้ำวต้องเดินทำงไปรำยงำนตัวด้วยตัวเองหรือแม้แต่มอบหมำยให้ผู้อื่น  
ไปท ำแทนจะมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ นจำกกระบวนงำนนี สูงมำก ซึ่งแรงงำนเหล่ำนี ได้รับอนุญำตให้ท ำงำน  
ในประเทศไทยเกินกว่ำ 90 วัน มีแหล่งที่อยู่และสถำนที่ท ำงำนชัดเจน กำรยกเลิกจะช่วยลดภำระให้กับ
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยที่เป็นชำวต่ำงชำติ CEO 
บริษัท และเจ้ำของบ้ำนที่ให้แรงงำนต่ำงด้ำวพักอำศัยหรือท ำงำนบ้ำน ซึ่งถ้ำปรับปรุงระบบกำรรำยงำน
ผ่ำนออนไลน์ให้สำมำรถใช้ได้จริง หรือยกเลิกกำรรำยงำนดังกล่ำว จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยของ 
ภำคประชำชนและภำคธุรกิจได้โดยรวมไม่น้อยกว่ำ 1,800 ล้ำนบำทต่อปี กำรพิจำรณำออกใบอนุญำต
ท ำงำนให้คนต่ำงด้ำว โดยมีเงื่อนไขสัดส่วนกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว 1 คน ต้องจ้ำงแรงงำนไทย 4 คน 
และเงื่อนไขทุนจดทะเบียนช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว 1 คน จำกกำรที่
ปัจจุบันมีบริษัทสตำร์ทอัป บริษัท SME เกิดขึ นในตลำดเป็นจ ำนวนมำก ไม่จ ำเป็นต้องใช้พนักงำน 
ในกำรตั งบริษัทหลำยคน หรือกรณีที่ต้องจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมเป็นที่ปรึกษำหรือลงทุน 
ซึ่งสัดส่วนจ ำนวนแรงงำนอำจไม่ตรงตำมเงื่อนไข หรือทุนจดทะเบียนอำจไม่ถึงเกณฑ์ โดยถ้ำปรับปรุง
เงื่อนไขดังกล่ำว ให้สอดคล้องกับกำรประกอบธุรกิจ จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยของภำคธุรกิจได้
ประมำณ 7,000 ล้ำนบำทต่อปี  

กำรส่งเสริมนวัตกรรม เช่น กำรขออนุญำตน ำเข้ำเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เนื่องจำก 
ในทำงปฏิบัติพบว่ำ เครื่องพิมพ์ 3 มิติไม่สำมำรถน ำมำผลิตอำวุธปืน หรืออำวุธสงครำมที่มีประสิทธิภำพ
ได้ ท ำให้ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงตำมเหตุผลที่อ้ำง ในทำงตรงกันข้ำม มีกำรใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อย่ำงแพร่หลำยในกำรท ำวิจัยและพัฒนำกำรผลิตชิ นส่วนยำนยนต์ หรือเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 

กำรอนุญำตที่ล้ำสมัย เช่น กำรแจ้งกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี 
จำกกำรรวบรวมหลักฐำนข้อมูลประกอบ กำรประเมินพบว่ำสถิติปริมำณกำรผลิตซีดีในแต่ละปีลดลง
อย่ำงต่อเนื่องจนเกือบเป็นศูนย์ และวัตถุประสงค์มีไว้เพ่ือเก็บข้อมูลเท่ำนั น แสดงให้เห็นว่ำควรปรับ  
ให้เป็นกำรแจ้งโดยไม่ต้องรอกำรอนุญำต แบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้เครื่องบันทึกกำรเก็บเงิน  
ที่เคยได้รับอนุมัติ เดิมเครื่องบันทึกกำรเก็บเงินมีเพ่ือเก็บข้อมูลรำยได้ไว้ค ำนวณภำษี จึงจ ำเป็นต้องรู้
ข้อมูลกำรใช้และที่ตั งของเครื่อง แต่ปัจจุบันกำรช ำระเงิน สำมำรถใช้โทรศัพท์มือถือ โอนผ่ำนระบบพร้อมเพย์ 
หรือสแกนผ่ำน QR Code ได้โดยสะดวก ดังนั นข้อก ำหนดเรื่องกำรแจ้งเปลี่ยนที่ตั งนี  จึงควรมีกำรปรับ  
ให้เหมำะสมกับยุคสมัย 

ส ำหรับงำนส ำคัญหลังส่งมอบผลกำรศึกษำ คือ กำรขับเคลื่อน เพ่ือน ำข้อเสนอ 
ไปด ำเนินกำรให้เกิดผลจริง ทั งในส่วนของกำรปรับแก้กฎหมำยและกำรประสำนงำนภำครัฐให้ปรับ
กระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น กล่ำวคือ ถ้ำกฎหมำยใดไม่จ ำเป็นก็จะถูกยกเลิก ส่วนกฎหมำยใด
ที่จ ำเป็นแต่สร้ำงภำระต่อประชำชน หรือเป็นอุปสรรค กับกำรประกอบธุรกิจก็จะถูกปรับให้ยุ่งยำก
น้อยลง อำจลดเอกสำร ลดระยะเวลำ มุ่งเน้นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งภำครัฐเองจะประหยัด
งบประมำณจำกกำรด ำเนินกำรที่ไม่จ ำเป็น ซ  ำซ้อน หรือ ล้ำสมัยเช่นกัน ทั งนี  สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติม
ของโครงกำรทบทวนกำรอนุญำตของทำงรำชกำร “Thailand’s Simple and Smart License”  
ได้ที่เว็บไซต์ www.sslicense.go.th 

http://www.sslicense.go.th/


- ๑๓ - 
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 ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนที่สุด ที ่สผ ๐๐๑๔/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ าเป็นหรอืซ  าซ้อนกับกฎหมายอืน่ พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 

: ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

: บันทึกวิเคราะห์สรุป 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 

ที่หมดความจ าเป็นหรอืซ  าซ้อนกับกฎหมายอืน่ พ.ศ. .... 

: QR CODE บัญชีท้ายพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ าเป็นหรอืซ  าซ้อนกับกฎหมายอืน่ พ.ศ. .... 

 

 



(๑) 
 



(๒) 
 



(๓) 
 



(๔) 
 



(๕) 
 



(๖) 
 



(๗) 
 



(๘) 
 



(๙) 
 

 



(๑๐) 
 

QR CODE  
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 

ที่หมดความจ้าเป็นหรือซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  
จ้านวน ๗ ฉบับ 

 

(๑) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙  

 
 
(๒) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๑  

 
 
(๓)  พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓  

 
 

(๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 
 
 
 
 
 
 



(๑๑) 
 

(๕)  พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้ เสียสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘  

 
 

(๖) พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑  

 
 

(๗) พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

------------------------------ 



 


	1.ปก
	2.คำนำ
	3.สารบัญ
	4. สาระสำคัญ
	5. บทวิเคราะห์
	6.การดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
	7.บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระร
	8.ข้อมูล (พี่ทศ)
	แบลงค์
	ภาคผนวก

