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 โดยปกติกฎหรือกฎหมายลําดับรองที่องค์กรฝ่ายปกครองตราข้ึนย่อมมีผลบังคับใช้

ต่อเน่ืองไปจนกว่าจะถูกยกเลิก อย่างไรก็ดี ในบางกรณีอาจมีการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายแม่บทที่
อาศัยเป็นฐานอํานาจในการออกกฎ ซึ่งมีประเด็นต้องพิจารณาว่า บรรดากฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายแม่บทที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิกจะมี “ชะตากรรม” อย่างไร กฎน้ันจะสิ้นผลตามกฎหมาย
แม่บทไปด้วยหรือไม่ หรือยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ คณะกรรมการกฤษฎีกามีแนวคําวินิจฉัยวางหลัก
ในเร่ืองน้ีไว้ และมีผู้สนใจศึกษาวิเคราะห์ไว้บ้างแล้ว๑ ในที่น้ีจึงขอเสนอข้อสังเกตเพ่ิมเติมบางประการ   
ซึ่งน่าจะช่วยเติมเต็มมุมมองในเรื่องน้ีให้ครบถ้วนย่ิงขึ้น  

ปัญหาว่ากฎที่แม่บทถูกแก้ไขหรือถูกยกเลิกจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปหรือไม่ น้ัน 
หากกฎหมายฉบับใหม่ที่แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมมีบทเฉพาะกาลรองรับกฎท่ีตราขึ้นตาม
กฎหมายที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิก ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ตรากฎหมายประสงค์ให้กฎที่ออกตามกฎหมาย
ฉบับเดิมยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ เช่น กรณีที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๔๙๕ ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
โดยข้อ ๖๙ ของประกาศคณะปฏิวัติฯ บัญญัติให้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการที่ใช้บังคับอยู่ก่อน 
ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการที่ออกตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ขึ้นใช้แทน  ดังน้ัน พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ย่อมมีผล  
ใช้บังคับได้ต่อไป กระทรวงมหาดไทยจึงใช้อํานาจตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศกําหนดเขต
อํานาจการรับผิดชอบและเขตพ้ืนที่การปกครองของกองกํากับการตํารวจภูธรในจังหวัดต่าง ๆ ได้๒   
  ส่วนกรณีที่กฎหมายฉบับใหม่ไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับกฎท่ีตราขึ้นตามกฎหมาย
ฉบับเดิม ผลบังคับใช้ของกฎย่อมขึ้นอยู่กับ “หลักการ” ของกฎหมายใหม่ว่าได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
กฎหมายเดิมหรือไม่ ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่า “การที่จะวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติฉบับใดซึ่งได้มีบทบัญญัติให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงหรือตราพระราชกฤษฎีกาได้ แต่
ต่อมาบทบัญญัติมาตรานั้นได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว บรรดากฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาที่ได้ออก
และตราขึ้นโดยมาตรานั้นจะยังมีผลใช้ได้หรือไม่น้ัน ก็ต้องพิจารณาดูว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน
                                                 

∗Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), 
D.E.A. de droit public  - mention très bien (Poitiers) 
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๒ 

ได้บัญญัติในหลักการเดิม หรือได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการเดิมเสียใหม่ ถ้าปรากฏว่ามิได้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักการเดิม บรรดากฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาที่ได้ใช้อยู่แล้วน้ันก็ยังมีผลใช้ได้ 
ไม่จําเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงหรือตราพระราชกฤษฎีกาใหม่ แต่ถ้าหากว่าได้บัญญัติเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมหลักการข้ึนใหม่แล้ว กฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาบรรดาที่ได้ตราขึ้นโดยอาศัย
บทมาตรานั้นก็เป็นอันใช้ไม่ได้ จําเป็นจะต้องออกกฎกระทรวงและตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่ 
เพราะหลักการได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ฉะน้ัน หลักการที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงหรือพระราช
กฤษฎีกาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวง หรือตราพระราชกฤษฎีกาใหม่”๓ 

ดังน้ี กรณีที่บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติใน
กฎหมายฉบับเดิม ย่อมพิจารณาได้ว่ากฎหมายฉบับใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักการของกฎหมาย
ฉบับเดิม กฎที่เคยออกไว้ตามกฎหมายฉบับเดิมย่อมมีผลใช้บังคับต่อไปได้ เช่น กรณีที่พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ถูกแก้ไขโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๖ ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย
และอํานาจในการออกกฎกระทรวงในเร่ืองต่าง ๆ โดยบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมมิได้กําหนดหลักการ
แตกต่างไปจากเดิม โดยผู้มีอํานาจในการออกกฎกระทรวง รวมทั้งวิธีการ เง่ือนไข และหลักเกณฑ์อ่ืน
ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ  ดังน้ัน กฎกระทรวงในเรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ออก
มาแล้วจึงยังคงสมบูรณ์ มีผลใช้บังคับได้ต่อไป ไม่จําต้องออกกฎกระทรวงใหม่๔ ในทํานองเดียวกัน 
กรณีที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ในเรื่องอํานาจของ
ผู้อํานวยการทางหลวงในการออกประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุก หรือนํ้าหนัก
ลงเพลาเกินกว่าที่กําหนด เดินบนทางหลวง ยังคงมีหลักการเดียวกันกับที่กําหนดไว้ในประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ  ดังน้ัน แม้ว่าพระราชบัญญัติทางหลวงฯ จะไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับ
ประกาศต่าง ๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว ก็มิได้หมายความว่าประกาศต่าง ๆ ต้องสิ้นผล
ไปด้วย ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ในเร่ืองดังกล่าวซึ่งออก  
โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ จึงยังคงใช้บังคับได้ต่อไปในระหว่างวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติทางหลวงฯ มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๓๕ ซึ่งมีการออกประกาศผู้อํานวยการทางหลวงตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ 
ขึ้นใช้บังคับแทน๕  

                                                 
  

๓ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๑๔๖/๒๔๙๔ ซ่ึงวางหลักในเร่ืองดังกล่าวเป็น
คร้ังแรก โดยนําหลักการมาจากคําพิพากษาของศาลฎีกา ท่ี ๑๑๗/๒๔๘๒ ท่ีวินิจฉัยว่า แม้พระราชบัญญัติอากรค่าน้ํา 
รศ.๑๒๐ มาตรา ๑๓ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอากรค่าน้ํา พ.ศ. ๒๔๗๒ มาตรา ๓ ก็ดี แต่พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเองได้บัญญัติมาตรา ๑๓ ข้ึนใหม่ให้ใช้แทนมาตรา ๑๓ เดิม โดยมิได้มีข้อความแย้งขัดหรือตัดทอน
ในมาตรา ๑๓ เดิมออกเลยเป็นแต่เพ่ิมขยายความให้อํานาจแก่เสนาบดีท่ีจะประกาศยกเว้นหรือห้ามการขับน้ําให้
กว้างขวางข้ึนอีกเท่านั้น เม่ือมาตรา ๑๓ เดิมท่ีถูกยกเลิกไปได้มาตรา ๑๓ ใหม่เข้ามาใช้แทน และยังคงให้อํานาจเสนาบดี
ออกประกาศห้ามปรามการจับสัตว์น้ําอยู่ตามเดิมด่ังนี้ กฎกระทรวงท่ีได้ออกไว้โดยอาศัยความในพระราชบัญญัติ
อากรค่าน้ํา รศ. ๑๒๐ มาตรา ๑๓ จึ่งยังคงใช้บังคบัอยู่หาเป็นเหตุให้กฎนั้นต้องเลิกไปไม่ 
  ๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๓๕๘/๒๕๒๒ 
  ๕ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๑๓๙/๒๕๓๖  
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๓ 

ส่วนกรณีที่กฎหมายฉบับใหม่ไม่มีบทบัญญัติทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับเดิม ย่อมพิจารณาได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว กฎที่เคยออก
ตามกฎหมายฉบับเดิมย่อมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป เช่น กรณีที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
กําหนดเง่ือนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และ
กิจการอันอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและส่ิงจําเป็นในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และไม่มีการบัญญัติหลักการเรื่องน้ีไว้ในมาตราใดอีก เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือ
กําหนดการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือเพ่ิงจะเกิดขึ้น 
ไม่ใช่การกําหนดมาตรการป้องกันสาธารณภัยในระยะยาว ดังน้ัน กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 
มหาดไทยซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ จึง
เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จึงไม่มีผลใช้บังคับ
อีกต่อไป๖ ในทํานองเดียวกัน กรณีที่คณะกรรมการธนาคารออมสินได้ออกระเบียบเก่ียวกับการมอบ
อํานาจโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการในหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ที่ออกตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 
๒๔๘๙ แต่ต่อมามาตรา ๑๔ ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้แก้ไขใหม่โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสินไว้โดยตรง
ในมาตรา ๑๔ (๔) ที่ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินกําหนดระเบียบและข้อกําหนดของธนาคารฯ 
เก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงาน และไม่ได้บัญญัติให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาอีก โดยผลของ
บทบัญญัติที่แก้ไขดังกล่าวจึงทําให้พระราชกฤษฎีกาที่เคยตราขึ้นน้ันสิ้นผลใช้บังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
รวมท้ังระเบียบเก่ียวกับการมอบอํานาจที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาก็สิ้นผลไปด้วย 
คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงต้องออกระเบียบขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๔ (๔) ที่แก้ไขน้ัน๗ 

สําหรับกรณีที่กฎหมายฉบับใหม่ได้ปรับปรุงความในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดิม 
หากบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้เพิ่มหลักการใหม่ในบางส่วนโดยไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการ    
ในส่วนที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งใช้เป็นฐานอํานาจในการออกกฎ กฎที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ฉบับเดิมย่อมมีผลใช้บังคับต่อไปได้ แต่ถ้ากําหนดหลักการขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากหลักการเดิม   
กฎที่ได้ออกใช้ตามกฎหมายฉบับเดิมย่อมเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ จําต้องออกกฎตามบทบัญญัติที่แก้ไข
เพ่ิมเติมขึ้นใช้บังคับใหม่ เช่น กรณีที่ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังรักษาการตามประมวลรัษฎากร และมีอํานาจออกกฎกระทรวงแต่งต้ังเจ้าพนักงาน กําหนด
ส่วนลดและกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งประมวลรัษฎากร แต่ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ยกเลิกความ       
ในมาตรา ๔ โดยเพ่ิมหลักการให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองการใช้และการยกเลิกแสตมป์ 
ส่วนในเรื่องการแต่งต้ังเจ้าพนักงาน การกําหนดส่วนลดและกิจการอ่ืน ๆ มิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวงเดิมที่ว่าด้วยการแต่งต้ังเจ้าพนักงานและการกําหนดส่วนลดหรือกิจการอ่ืนๆ ย่อมยังคง
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๔ 

ใช้ได้อยู่ต่อไป ไม่จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงใหม่ แต่กรณีของมาตรา ๗๘ แห่งประมวลรัษฎากรท่ี
กําหนดนิยามคําว่า “ร้านค้า” ไว้ว่าหมายถึงสถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบหรือดําเนินกิจการค้า แต่
บทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้กําหนดความหมายของ “ร้านค้า” ให้กว้างขวางขึ้น โดยกินความรวมถึง
สถานที่ผลิตและเก็บสินค้าด้วย ย่อมเป็นการเพ่ิมหลักการขึ้นใหม่ พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ เดิมจึงเป็นอันใช้ไม่ได้ จําต้องตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่๘ ในทํานอง
เดียวกัน กรณีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ถูกแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ น้ัน ย่อมต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติที่แก้ไข
เพ่ิมเติมได้เปลี่ยนแปลงหลักการของบทบัญญัติเดิมหรือไม่ กรณีของมาตรา ๕ เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๕ 
เดิมได้กําหนดแต่เพียงว่ารัฐมนตรีอาจให้อํานาจหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้  
แต่บทบัญญัติมาตรา ๕ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้กําหนดให้การให้อํานาจหน่วยงานใด รัฐมนตรีต้องประกาศ
กําหนดหน่วยงานน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม กรณีจึงมีการเปล่ียนแปลงหลักการเดิมแล้ว ประกาศและคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๕ เดิม
จึงใช้บังคับไม่ได้ ต้องออกประกาศและคําสั่งตามมาตรา ๕ ใหม่ ส่วนกรณีของมาตรา ๖ ที่ให้อํานาจ
รัฐมนตรีกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกรณีที่กําหนด โดยบทบัญญัติ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ได้เพ่ิมหลักการในการประกาศกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับกรณีอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก 
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ เดิมจึงใช้บังคับต่อไปได้ ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับกรณีที่เพ่ิมขึ้นใหม่
ต้องออกประกาศใหม่โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖ ใหม่ หรือกรณีมาตรา ๑๓ ที่ให้อํานาจรัฐมนตรี
แต่งต้ังบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการวิชาการและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมยังคงหลักการเดิมไว้ และเพ่ิมหลักการใหม่ให้อํานาจ
คณะกรรมการวิชาการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการได้ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการท่ีออกไว้
ตามมาตรา ๑๓ เดิมจึงใช้บังคับต่อไปได้ และคณะกรรมการวิชาการท่ีได้รับแต่งต้ังไว้ย่อมมีอํานาจ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการตามบทบัญญัติใหม่ได้ด้วย๙   

อน่ึง กฎที่จะมีผลใช้บังคับได้ต่อไปนั้น จะต้องมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และมีผลใช้บังคับก่อนที่กฎหมายใหม่จะมีผลใช้บังคับด้วย หากกฎหมายเดิมที่อาศัยเป็นฐานอํานาจ 
ในการออกกฎได้ถูกยกเลิกไปก่อนที่จะมีการประกาศกฎนั้นในราชกิจจานุเบกษา ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า 
กฎน้ันย่อมไม่มีผลใช้บังคับได้ โดยไม่มีประเด็นต้องพิจารณาว่ากฎหมายใหม่มีหลักการแตกต่างไปจาก
เดิมหรือไม่ เช่น กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ออกประกาศสงวนที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่การทาง
จํานวน ๘ ฉบับ โดยลงนามในประกาศฉบับต่าง ๆ ก่อนที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ    
จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ปรากฏว่าประกาศท้ัง ๘ ฉบับได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติทางหลวงฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ประกาศดังกล่าว   
ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแม่บทที่ถูกยกเลิกแล้วจึงไม่มีผลเป็นการประกาศสงวนที่ดิน
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๕ 

เพ่ือประโยชน์แก่การทาง หากยังมีความจําเป็นต้องสงวนที่ดินเหล่าน้ัน ก็ต้องดําเนินการออกประกาศ
ใหม่โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทางหลวงฯ๑๐

 

ทั้งน้ี หลักที่ให้ถือว่าบรรดากฎลูกบทเป็นอันสิ้นผลตามแม่บทที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิก 
เท่ากับพิจารณาว่ากฎน้ันถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ซึ่งการยกเลิกโดยปริยาย (abrogation implicite) 
อาจเกิดขึ้นกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ ก็ได้ ไม่เฉพาะแต่กรณีของกฎ ในระบบกฎหมายฝร่ังเศส 
แนวคิดในเรื่องน้ีมีที่มาจากการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง โดยมีหลักว่าเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว บรรดากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ย่อมเป็นอันสิ้นผลบังคับใช้หรือถูกยกเลิกไปโดยปริยาย โดยสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) หรือศาล
ปกครองสูงสุดฝรั่งเศสได้นําหลักน้ีมาใช้พิจารณาพิพากษาคดีอยู่หลายคร้ัง๑๑ และต่อมาได้นําหลักน้ี 
ไปใช้เป็นการทั่วไปกับกรณีอ่ืน ๆ โดยถือว่า กรณีที่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่แต่เดิมขัด  
หรือแย้งกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังซึ่งมีลําดับศักด์ิเท่ากันหรือมีลําดับศักด์ิสูงกว่า 
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังย่อมยกเลิกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แต่เดิม   
ให้สิ้นผลไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่า “กฎหมายที่ออกมาภายหลังย่อมยกเลิกกฎหมายฉบับก่อน  
ที่ขัดแย้งกัน” (Leges posteriors priores contraries abrogant)๑๒ ดังน้ี กรณีที่รัฐบัญญัติ (loi) 
ฉบับที่ใช้บังคับอยู่แต่เดิมมีหลักการขัดหรือแย้งกับรัฐบัญญัติฉบับใหม่ที่ตราขึ้นในภายหลัง ย่อมต้อง 
ถือว่ารัฐบัญญัติฉบับเดิมได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย๑๓ ซึ่งกรณีของประเทศไทยก็เคยมีกฎหมายที่ถูก
ยกเลิกโดยปริยาย เช่น กฎหมายโปลิศ ๕๓ ข้อ ที่กําหนดตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมโปลิศ๑๔ 

สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้นําหลักข้างต้นน้ีมาใช้กับกรณีของ “กฎ” เช่นเดียวกัน โดยมี
แนวคําวินิจฉัยว่า กฎที่ใช้บังคับอยู่แต่เดิมเป็นอันสิ้นผลไปหรือถูกยกเลิกโดยปริยาย หากขัดหรือแย้ง
กับกฎเกณฑ์ที่ตราขึ้นในภายหลัง ไม่ว่ากฎเกณฑ์ใหม่น้ันจะเป็นกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นกฎ  
ที่มีลําดับศักด์ิเท่ากัน หรือมีลําดับศักด์ิสูงกว่า สําหรับกรณีของกฎที่ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะขัด
หรือแย้งกับกฎหมายใหม่น้ัน สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสเคยวินิจฉัยเป็นตัวอย่างไว้ในคดี Société Maregida 
Compania Naviera et Sieur Labat๑๕ ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ 
เรือเดินสมุทร Romulus ของบริษัท Société Maregida Compania Naviera ผู้ฟ้องคดีได้อับปางลง
บริเวณทางเข้าท่าเรือเมือง Bayonne ทําให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินเรือเป็นอันมาก ผู้ว่าการท่าเรือ

                                                 
  ๑๐ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๖๘๘/๒๕๓๕  
  ๑๑C.E., 9 octobre 1959, Taddéi, R. p. 495 ; C.E., 7 décembre 1973, Sieurs le Couteur 
et Sloan, R. p. 705. 
  ๑๒แต่ท้ังนี้  การใช้หลักดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับหลัก Lex specialis ด้วย   
  ๑๓C.E., 1er avril 1960, Guanter, R. p. 249 ; C.E., 7 juillet 1967, Élections municipales 
de Guagna, req. nº 67479, R. p. 303 ; C.E., 10 juillet 1970, Société civile du Domaine de Suroit et 
Quenot, req. nº 78339, R. p. 164 ; C.E., 23 novembre 2005, Baux, req. nº 285601.  
  ๑๔ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๓๖๖/๒๕๒๓ : แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติยกเลิก
กฎหมายโปลิศโดยตรง แต่กฎหมายดังกล่าวก็ “ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย” เม่ือมีการตั้งกรมตํารวจและตั้งตําแหน่ง
ตํารวจข้ึนใหม่โดยไม่มีตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีกฎหมายโปลิศกําหนดไว้ รวมท้ังมีการตรากฎหมายข้ึนใหม่หลายฉบับท่ีบัญญัติ
ความผิดในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายโปลิศ  
  ๑๕C.E., 23 juin 1972, R. p. 486.  
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๖ 

จึงมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการเก็บกู้ซากเรือออกไปจากบริเวณท่าเรือให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง โดยการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเป็นความผิดฐานก่อความเสียหายต่อสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน (contravention de grande voirie) ซึ่งผู้กระทําผิดต้องระวางโทษปรับรวมทั้งเสีย
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเก็บกู้ซากเรือโดยหน่วยงานของรัฐตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายท่าเรือ   
ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้ว่าการท่าเรือโดยอ้างว่ามาตรา ๔ และ
มาตรา ๕ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ได้อ้างถึงสิทธิในการทิ้งซากเรือของ
ผู้ประกอบการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๖ แห่งประมวลกฎหมายพาณิชย์ ทั้งน้ี สภาแห่งรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ แห่งประมวลกฎหมายพาณิชย์ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ต้ังแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๘ โดยมาตรา ๗๒ แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๗ 
ดังน้ัน บทบัญญัติมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ที่มิได้
กําหนดสิทธิในการทิ้งซากเรือไว้ต่างหากจากบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ แห่งประมวลกฎหมายพาณิชย์ 
เพียงแต่อ้างถึงสิทธิในการทิ้งซากเรือตามมาตราดังกล่าว ย่อม “ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย” ด้วยโดย   
รัฐบัญญัติ ลงวันที่ ๓ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๗ ดังน้ัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ในการทิ้งซากเรือ
เพ่ือที่จะไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด จึงพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น
ที่พิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดี 

ทั้งน้ี บางกรณีแม่บทที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิกอาจเป็นกฎหลักที่ใช้เป็นฐานในการออก
กฎปลีกย่อยก็ได้ หากกฎปลีกย่อยที่ออกไว้ขัดหรือแย้งกับกฎหลักที่ตราขึ้นใหม่ ย่อมเป็นอันใช้บังคับ
ต่อไปไม่ได้หรือถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ดังที่สภาแห่งรัฐได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดี Époux Kostmann๑๖ 
ซึ่งมีข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๐ ที่ให้การรับรองสนามแข่งรถใกล้ที่พักของตนโดยอ้างว่าคําสั่งดังกล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบก่อนตามข้ันตอนที่
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๑ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
ความในรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ ว่าด้วยการจัดแข่งรถในสถานที่ซึ่งมิใช่ 
ที่สาธารณะ สภาแห่งรัฐพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โดยที่ได้มีการตรารัฐกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ค.ศ. ๒๐๐๖ ยกเลิกรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
รับรองสนามแข่งรถขึ้นใหม่แล้ว ดังน้ัน ประกาศกระทรวง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๑  
ที่ออกตามความในรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ จึง “ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย” โดย 
รัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ ด้วย ดังน้ัน การท่ีผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคําสั่งพิพาทของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในประกาศกระทรวง ลงวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๑ และไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงฟังไม่ขึ้น และเมื่อพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ   
ในคําฟ้องด้วยแล้ว เห็นว่าคําฟ้องฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายกฟ้อง    

น่าสังเกตว่า นอกจากกรณีของกฎที่แม่บทถูกแก้ไขหรือยกเลิกแล้ว แนวคิดในเรื่อง
การยกเลิกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายโดยปริยายยังใช้กับกรณีของกฎเดิมที่มีเน้ือหาขัดหรือแย้งกับกฎท่ี
ตราขึ้นใหม่ในเรื่องเดียวกัน โดยถือว่ากฎเดิมเป็นอันถูกยกเลิกไปโดยปริยายโดยกฎฉบับใหม่น้ัน แม้ว่า
จะไม่มีการกําหนดยกเลิกไว้โดยชัดแจ้งก็ตาม สภาแห่งรัฐฝร่ังเศสได้ใช้หลักน้ีในการพิจารณาพิพากษา

                                                 
  ๑๖C.E., 26 juillet 2011, req. nº 340579. 
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๗ 

คดีมานานแล้ว๑๗ และศาลปกครองสูงสุดของไทยก็เคยวินิจฉัยคดีโดยใช้หลักดังกล่าวเช่นเดียวกัน  
เช่น กรณีที่กฎที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการย่ืนคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีข้อความแตกต่างกับกฎที่ออก
ใช้ในภายหลัง ต้องถือว่ากฎฉบับก่อนเป็นอันถูกยกเลิกโดยกฎฉบับใหม่ และต้องใช้กฎฉบับใหม่      
ในการพิจารณาคําขออนุญาต๑๘ ทั้งน้ี ในบางกรณีเน้ือหาของกฎฉบับเดิมอาจจะไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ
ฉบับใหม่ แต่ตรงกันข้ามกลับมีเน้ือหาอย่างเดียวกับกฎที่ตราขึ้นใหม่จนมีปัญหาว่าบทบัญญัติทั้งสอง  
จะซ้ําซ้อนกันหรือไม่ และจะใช้บังคับควบคู่กันไปได้หรือไม่ หรือต้องถือว่ากฎเดิมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
โดยกฎที่ตราขึ้นใหม่ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันน้ัน สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสได้มีโอกาสพิจารณาปัญหานี้
เมื่อไม่นานมานี้โดยวินิจฉัยว่า กรณีที่ประกาศกระทรวง ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การเช่ายานพาหนะไว้ และต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันไว้ใน    
รัฐกฤษฎีกาที่ตราขึ้นใช้บังคับใหม่ ย่อมต้องถือว่าบทบัญญัติของประกาศกระทรวงที่มีอยู่เดิมไม่อาจใช้
บังคับได้อีกต่อไปนับต้ังแต่วันที่รัฐกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลพิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งของรัฐมนตรีที่ปฏิเสธไม่ยอมยกเลิกประกาศกระทรวง ค.ศ. ๒๐๐๕ จึงเป็นคําฟ้องที่ไม่มี
วัตถุแห่งคดี จึงพิพากษายกฟ้อง๑๙ กล่าวอีกนัยหน่ึง สภาแห่งรัฐพิเคราะห์ว่าบทบัญญัติของประกาศ
กระทรวงท่ีมีข้อความอย่างเดียวกับบทบัญญัติของรัฐกฤษฎีกาที่ตราขึ้นใหม่ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย  
จึงไม่มีความจําเป็นที่รัฐมนตรีจะต้องยกเลิกประกาศกระทรวงที่สิ้นผลบังคับน้ันอีก ซึ่งคดีดังกล่าวถือเป็น
กรณีแรกที่สภาแห่งรัฐนําแนวคิดว่าด้วยการยกเลิกกฎเกณฑ์ทางกฎหมายโดยปริยายไปใช้กับกรณี 
ของกฎสองฉบับที่มีข้อความอย่างเดียวกัน จากเดิมที่ใช้แนวคิดดังกล่าวกับกรณีของกฎที่มีข้อความ
ขัดแย้งกันเป็นสําคัญ๒๐  

 มีผู้ให้ความเห็นในทางวิชาการว่า แนวคิดที่ว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายถูกยกเลิกไป
โดยปริยายน้ัน มิใช่การวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมาย (légalité) ของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีอยู่
แต่เดิมว่าขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์ใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องสิ้นผลไป เพียงแต่เป็นนิติวิธี   
ที่มุ่งหมายแก้ไขปัญหาการขัดกันของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (conflit  de normes) ที่ตราขึ้นต่างยุค
ต่างสมัยกันเท่าน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เป็นเคร่ืองมือในการประนีประนอมกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย 
ในเรื่องเดียวกันมิให้ลักลั่นกัน (un instrument de conciliation de normes) โดยกรณีที่กฎเกณฑ์
ทางกฎหมายท่ีมีอยู่เดิมและที่ตราขึ้นใหม่มีหลักการขัดหรือแย้งกันจนถึงขนาดที่ไม่อาจประนีประนอม
กันได้เลยและพ้นวิสัยที่จะบังคับใช้ควบคู่กันไปได้ ย่อมชอบที่จะใช้บังคับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ตรา
ขึ้นใหม่ ซึ่งถือเป็น “เจตนารมณ์ล่าสุด” ของผู้ตรากฎหมาย๒๑  

                                                 
๑๗C.E., 5 mai 1961, Ruais, R. p. 299. 
๑๘คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๔๔๔/๒๕๕๖   
๑๙C.E., 10 octobre 2012, SNC Alain Foulon, req. nº 353186. 
๒๐ในระบบกฎหมายไทยก็เคยมีผู้เสนอความเห็นว่า กรณีท่ีกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามี

บทบัญญัติสําหรับกรณีหนึ่ง ๆ อย่างเดียวกัน ต้องถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าในกรณีเช่นเดียวกัน เพราะ
ถือว่ากฎหมายใหม่ดีกว่ากฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่ไม่ประสงค์จะให้ใช้กฎหมายเก่า แม้ว่ากฎหมายเก่าจะมีข้อความ
อย่างเดียวกันกับกฎหมายใหม่ โปรดดู หยุด  แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป, (พิมพ์คร้ังท่ี ๑๘ : 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๓. 
  ๒๑BOTTEGHI (D.), conclusions sous C.E., 10 octobre 2012, SNC Alain Foulon, req. 
nº 353186, A.J.D.A. 2012, p. 2219. 
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๘ 

 ปัญหาในเรื่องผลบังคับใช้ของกฎที่แม่บทถูกแก้ไขหรือยกเลิกสะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของหลักและนิติวิธีในการใช้การตีความกฎหมาย โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการ
สร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพ่ิมเติมเข้ามาในสารบบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา แนวคิดในเรื่องกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายที่สิ้นผลใช้บังคับหรือถูกยกเลิกไปโดยปริยายย่อมช่วยแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
ไปได้ไม่น้อย อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติการพิเคราะห์ว่า กฎเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีใช้อยู่
แต่เดิมขัดหรือแย้งกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่หรือไม่ และจะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
หรือไม่ ก็อาจจะมิใช่เรื่องง่าย เพราะบทบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่อาจมีเน้ือหาไม่ชัดเจนและต้องสืบค้นให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้ตรากฎหมาย ซึ่งบางกรณีอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับประชาชนทั่วไปหรือ
แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเอง กรณีของกฎที่แม่บทถูกแก้ไขหรือยกเลิก หากเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่ากฎน้ันเป็น
อันสิ้นผลใช้บังคับไปแล้ว และใช้กฎน้ันเป็นฐานในการออกคําสั่งทางปกครองหรือดําเนินการอ่ืนใดไป 
และต่อมามีการวินิจฉัยว่ากฎน้ันได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแล้ว กรณีย่อมกระทบกระเทือนต่อการ
ดําเนินงานของทางราชการรวมท้ังนิติฐานะของบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นอันมาก๒๒ โดยนัยน้ี นิติวิธีที่ 
มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงอาจสร้างปัญหาขึ้นเสียเองก็ได้ 

  
_______________ 

                                                 
  ๒๒เป็นท่ีรู้กันดีว่าคําสั่งทางปกครองท่ีทําข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามกฎท่ีถูกยกเลิกไปแล้วย่อมเป็น
คําสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ โปรดดู ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 
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