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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปัญหาทางกฎหมายที่ทาให้กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทยเป็นไปด้วยความล่าช้า
ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานของกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทยและเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
ตรากฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสารทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมายทั้งของรัฐสภาไทยและรัฐสภาต่างประเทศ และนาผลที่ได้จาก
การวิจัยเอกสารมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยในเรื่องนี้พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ฉบับในอดีตที่ผ่านมาได้บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภาโดยได้กาหนดผู้ซึ่งมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญ ญัติและกาหนดให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภา
ผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วให้ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ปัจจุบันรัฐธรรมนูญ
และข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอ การพิจารณา และการลงมติ
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มมากขึ้นทาให้กระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ของไทยมีขั้นตอนที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่ประสิทธิภาพใน
การดาเนินการตามขั้นตอนขาดประสิทธิภาพ ทาให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปด้วยความล่าช้าและ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จาเป็นต้องมีการแก้ไ ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อแก้ไ ขหลักเกณฑ์การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้คณะกรรมการประสานงานร่วมสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ กาหนดกรอบเวลาสาหรับการพิ จารณาแต่ ละเรื่อง โดยการพิจารณาในวาระที่ 1 ไม่ มี
การอภิปรายและการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้มีการตั้งกรรมาธิการผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติ
คำสำคัญ: การตรากฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ กฎหมาย
(พระราชบัญญัติ)
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Abstract
This research paper entitled “Enactment of Laws under the Constitution of the Kingdom of
Thailand” aims to study the development of the process of enacting laws under
the Constitution of the Kingdom of Thailand, to study and analyze legal problems that delay
the legislative process of the Thai Parliament, to study and analyze the standards of
the legislative process of the Thai Parliament and to propose a guideline to improve
the enactment process that is more appropriate and efficient. This is a qualitative research by
means of researching legal documents related to the legislative process of both the Thai and
foreign parliaments. The results obtained the documentary research which is analyzed
according to the objectives. The results of this research revealed that every constitution of
the Kingdom of Thailand in the past stipulated that a bill could be enacted into law only with
the advice and consent of the National Assembly. By specifying who has the right to propose
a bill and requiring that the bill shall be considered in the House of Representatives first. When
the House of Representatives has approved then submitted to the Senate for further
consideration. Currently, the Constitution and Rules for the meeting of the House of
Representatives have set more rules for proposing, considering and voting for the bill. This
made the process of enacting laws according to the provisions of the Constitution of
the Kingdom of Thailand to be delayed and not effective as expected. Although Thailand's
enactment process shall be same standard procedure with democratic country. However,
the efficiency of the procedure execution is inefficient. This caused the consideration of
the bill to be delayed and inefficient as it is required to amend the Constitution and Rules for
the meeting of the House of Representatives to improve of the criteria for proposing and
considering the bill to be more appropriate. This caused the consideration of the bill to be
delayed and inefficient it is required to improve of the criteria for proposing and considering
the bill to be more appropriate by amend the Constitution by amending the procedure for
proposing the bill of the members of the House of Representatives and the electorate having
the right to vote, and amend the Rules for the meeting of the House of Representatives to
allow the Joint Coordinating Committee of the House of Representatives to organize
the agenda and set a time frame for each consideration, the considering the bill in the First
Reading there was no discussion and in the Second Reading there will be a committee
responsible for drafting the bill.
Keywords: enactment; legislative process; bill (law); law (act)
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับในอดีตที่ผ่านมาได้บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้น
เป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา โดยได้กาหนดผู้ซึ่งมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
และกาหนดให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้ว
ให้ส่ง ร่างพระราชบัญญัตินั้นให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัตินั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา ซึ่งการตรากฎหมาย
ของรัฐสภาในปัจจุบัน รัฐสภาต้องคานึงถึงบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาที่
เป็นเงื่อนไขต่อการเสนอ การพิจารณา และการลงมติให้ความเห็นชอบด้วย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของรัฐสภาในการตรากฎหมาย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ทาให้มี
หลักเกณฑ์และวิธีการในกระบวนการตรากฎหมายหลายประการที่แตกต่างไปจากการตราพระราชบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในอดีต ทาให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยาก
ที่ บุ ค คลในวงงานรั ฐ สภาจะเข้ า ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ประกอบกั บ กระบวนการตราพระราชบั ญ ญั ติ เ ป็ น
การดาเนินการทางการเมือง ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร และ
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้บทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองรวมอยู่ด้วย ทา
ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการใช้ แ ละการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา ในกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติ จนทาให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติของไทยเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของกระบวนการตรากฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ก่อนการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่ทาให้กระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปด้วยความล่าช้า
3. เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานของกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทย โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทยกับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต่างประเทศที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
4. เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัย นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
กฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
© 2565 วารสารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เผยแพร่โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
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พุทธศักราช 2560 พระราชบั ญญัติ ข้ อบัง คับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ข้อบั ง คับ การประชุ มวุฒิ สภา
ข้อบั ง คั บการประชุ มรั ฐสภา รายงานการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร รายงานการประชุ มวุ ฒิส ภา รายงาน
การประชุมรัฐสภา ประกาศ รายงานการวิจัย ตารา เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายทั้งของไทย
และกระบวนการตรากฎหมายของต่างประเทศ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยและข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจัย
1. พั ฒ นาการของกระบวนการตรากฎหมายไทย ตั้ ง แต่ ก่ อ นการบั ง คั บ ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถึงปัจจุบันซึ่งบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 กระบวนการตรากฎหมายไทยมีพัฒนาการ ดังนี้
1.1 การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เดิ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จ ะเสนอได้ โ ดยคณะรั ฐ มนตรี แ ละ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ พรรคการเมืองที่ผู้เสนอสังกัดต้องมี
มติให้เสนอได้ และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกันรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน แต่
เมื่อใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การเสนอร่างพระราชบัญ ญัติสามารถกระทาได้
โดย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน ต่อมาเมื่อใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศาล
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด้วย ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลดจานวนผู้เช้า
ชื่อเสนอกฎหมายลงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 คน แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีสรุปสาระสาคัญของ
ร่างพระราชบัญญั ติเพิ่ มขึ้น และร่ างพระราชบัญ ญั ติที่เสนอต่อ รัฐสภาต้อ งเปิด เผยให้ประชาชนทราบและ
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลรายละเอีย ดของร่างพระราชบัญ ญัติ นั้นได้โดยสะดวกด้ วย ปัจจุ บัน รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ก าหนดให้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ สนอได้ โ ดย คณะรั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน โดยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจะต้องมี
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นด้ วย และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ส่วนศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่มี
สิทธิเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาโดยตรง
1.2 การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งเวลาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 นั้น มีขั้นตอนการพิจารณาที่เป็นหลักเหมือนกัน คือต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร
ก่อ น เมื่อ สภาผู้ แทนราษฎรให้ค วามเห็น ชอบแล้ว ต้ องส่ ง ให้ วุฒิ ส ภาพิ จารณาต่ อไป โดยการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร ต้องกระทาเป็น 3 วาระ กล่าวคือ วาระที่ 1 เป็นการพิจารณาว่าจะรับ
หลักการร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือไม่ วาระที่ 2 เป็นการพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ ที่สภา
ผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้ว ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง หรือการพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภา แล้วแต่สภาจะมีมติ ส่วนการพิจารณาเรียงลาดับมาตราโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
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เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามรายงานที่คณะกรรมาธิการเสนอ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นไปตามหลักการ
เดิมมาตั้ง แต่ก่อนมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส่วนการพิจารณาโดย
กรรมาธิ ก ารเต็ ม สภา เป็ น การพิ จ ารณาเรี ย งล าดั บ มาตรา โดยสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทุ ก คนในฐานะ
กรรมาธิ การและสามารถเสนอความเห็นขอแก้ไ ขเพิ่ มเติมได้ในขณะที่มีการพิจารณาแต่ละมาตราของร่า ง
พระราชบั ญ ญัติ นั้น ซึ่ งปั จจุบั นยั งคงเป็นไปตามหลั กการเดิม ที่ม าตั้ง แต่ ก่อ นการบั ง คั บใช้รั ฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ 2 จนจบทั้งร่างแล้ว จะมีการพิจารณาทบทวนทั้งฉบับอีก
ครั้งเพื่อปรับปรุงถ้อยคา โดยจะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
เท่านั้นเสร็จแล้วจะเข้าสู่ วาระที่ 3 ซึ่งเป็นการพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
นั้นโดยไม่มีการอภิปราย
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วจะถูกส่ง ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ซึ่ง
ตั้ง แต่ก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึง การใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในปัจจุบัน การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภายังคงกาหนดให้
วุฒิสภามีกาหนดเวลาพิจารณา 60 วัน แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภามีกาหนดเวลา
พิจารณา 30 วัน แต่วุฒิสภาอาจมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปได้อีก 30 วัน กรณี
วุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภา กระทาการพิจารณาเป็น 3 วาระ โดยมีหลักการ
พิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร
1.3 ผลการพิจารณาของวุฒิสภา มีได้ 3 กรณี ดังนี้
1) เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับ
ความ เห็นชอบของรัฐสภา
2) ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
3) แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร ต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
หากสภาผู้แ ทนราษฎรเห็ นชอบด้ว ยกับ การแก้ไ ขเพิ่ มเติม ของวุ ฒิส ภา ถือ ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติ นั้น ได้ รั บ
ความเห็นชอบของรัฐสภา แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ต้องตั้ง
คณะกรรมาธิการร่วม กันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น แล้วรายงานต่อสภาทั้งสอง กรณีทั้งสองสภาต่าง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ ถื อว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่ างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
เสนอ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้น
การยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งทั้ง 2 กรณี ดังกล่าวตาม 1) และ
2) สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นยืนยันได้เมื่อเวลา 180 วันล่วงพ้น แต่กรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน แต่เดิมสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นยืนยันได้ทันที แต่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 138 กาหนดให้ต้องรอไว้ 10 วันล่วงพ้น ถ้าสภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยคะแนนเสียง
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มากกว่ากึ่ง หนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง หมดเท่าที่มีอยู่ ถือว่าร่างพระราชบัญ ญัตินั้นได้รั บ
ความเห็นชอบของรัฐสภา
1.4 พัฒนาการของกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษ
จากการศึ กษาวิจั ย พบว่า ตั้ง แต่ก่ อนการบัง คั บใช้ บัง คับ ใช้รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบันซึ่งบังคับใช้บัง คับใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญ ที่บังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาได้กาหนดให้มีกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะ
พิเศษ ได้ แก่ ร่ างพระราชบั ญญั ติง บประมาณรายจ่ าย (ร่า งพระราชบัญ ญัติ ง บประมาณราบจ่า ยประ จาปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย)
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจาเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างพิจารณาในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรื อถูกยุบ และร่างพระราชบัญญัติที่จะ
ตราขึ้นเพื่อดาเนินการปฏิรูปประเทศ
1.5 การดาเนินการกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ร่างพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะมีการดาเนินการเกี่ยวกับ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อน
การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 องค์กรที่มีอานาจวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใด
มีข้อความขัด หรือแย้งต่ อ รัฐธรรมนูญ หรือ ตราขึ้ นโดยไม่ถูกต้ องตามบทบั ญ ญัติแ ห่ง รัฐ ธรรมนูญ คื อ คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอานาจวินิจฉัย
ส่ ว นการน าขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย แต่ เ ดิ ม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 88 กาหนดให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้ าฯ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เมื่อใช้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 มาตรา 93 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 150
กาหนดให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้ า ฯ ถวายภายใน 20 วันนับแต่วันที่ไ ด้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจาก
รัฐสภา แต่ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาและพ้นกาหนดเวลา 5 วัน ที่เปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญ ญัติแล้ว ให้นายกรั ฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วันนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้มีการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติให้ชัดเจนขึ้น ส่วนกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น
90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่ างพระราชบัญ ญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิไ ด้
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน ให้นายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ตามมาตรา
145 และมาตรา 146
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2. ปั ญหาทางกฎหมายที่ท าให้ กระบวนการตรากฎหมายตามบทบัญ ญัติ ข องรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.1 ปัญ หาการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญั ติ เกิด จากบทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กาหนดให้ มี
การเสนอร่างพระราชบัญญัติได้หลายทางและกระทาได้ง่าย การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (Secretariat of
the House of Representatives, Bureau of Committee 2, 2020 , pp. 28-31.) ท า ใ ห้ มี ปั ญ ห า กั บ
การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎร ในวาระที่ 1 ขั้ น รั บ หลั ก การ ที่ ต้ อ งใช้ เ วลาใน
การพิจารณามาก ในวาระที่ 2 การพิจารณาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ และการพิจารณาเรียงลาดับมาตราในสภาผู้แทนราษฎร ทาให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมากเกินสมควรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 125 และข้อ 55
(The Secretariat of the House of Representatives, 2019, pp. 10, 26) สาหรับการพิจารณาในวาระที่ 2
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลาในการพิจารณามากเช่นกัน ซึ่ง ปัญ หาดัง กล่าว
ประธานสภาจึงต้องอาศัยการประสานงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรของทั้งฝ่ายรัฐบาล
และฝ่ายค้านเพื่อจากัดเวลาการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แมนราษฎรทั้งสองฝ่าย ส่วนในวาระที่ 3 เป็นการลง
มติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญ ญัติโดยไม่มีการอภิปราย ปกติจะมีปัญ หาเฉพาะการขอให้นั บ
คะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 83 และข้อ 85 ที่ทาให้ต้องเสียเวลาบ้าง
ในบางฉบับเท่านั้น (Secretariat of the House of Representatives, 2019, pp. 13-14)
ในส่ ว นการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องวุ ฒิ ส ภา มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเช่ น เดี ย วกั บ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร แต่วุฒิสภาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เพราะวุฒิสภาสามารถตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ได้ตั้ง แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่งแล้ว และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบใน
วาระที่ ส ามคณะกรรมาธิ ก ารดั ง กล่ า วจะรายงานต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาเป็ น การด่ ว น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. 2562 ข้อ 119 (The Secretariat of the Senate, 2010, pp. 30-31) แต่วุฒิสภากลับมีปัญหาที่เกิดจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และอานาจของวุฒิสภาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ผลกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภามีได้ 3 กรณี คือ
1) วุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 2) วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ต้อง
ยับยั้ง ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 3) วุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญ ญัติของสภาผู้แทนราษฎร
หากสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยตามที่วุฒิสภาแก้ไข แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วไม่
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 137 และมาตรา 138 ซึ่ง การพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติที่
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วุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติม และการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติที่ต้องยับยั้งไว้ดังกล่าว เป็นการพิจารณาใน
ประเด็นที่เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและเสียงข้างมากของวุฒิสภามีความเห็นที่ไม่ตรงกัน การป้องกันมิ
ให้เกิดปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน และคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการวุฒิสภา ต้ องทาหน้าที่ประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด
2.2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพิเศษของรัฐสภา มี 3 ประเภท ได้แก่
1) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 144 กาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายใน 105 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นมาถึงสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ต้องให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันแต่วันที่ร่างพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายนั้นมาถึง วุฒิสภา โดย
รัฐธรรมนูญ ได้กาหนดวิธีการตรวจสอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการไว้ด้วย
ปัญหาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในสภาผู้แทนราษฎร เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้
สิทธิอภิปราย การเสนอคาแปรญัตติ การสงวนคาแปรญัตติ การสงวนความเห็น ทาให้การพิ จารณาเป็นไปด้วย
ความล่ า ช้ า เช่ น เดี ย วกั บ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป ส่ ว นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวุฒิสภาสภา ข้อบังคับวุฒิสภากาหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของวุฒิสภาเหมาะสมกับเวลาสาหรับการพิจารณาของวุฒิ สภาตามที่รัฐธรรมนูญ และ
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 138 และข้อ 139 กาหนด
2) ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างพิจารณาในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบซึ่งรัฐสภามี
มติ เ ห็ น ชอบให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาต่ อ ไปตามมาตรา 147 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ท าให้
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ค้างพิจารณาในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบซึ่ง รัฐสภามีมติ
เห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 141 ข้อ 142 และข้อ 143 และข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 141 และข้อ 142
3) ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ที่ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งเป็น
ปัญหาเทคนิคทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน ซึ่งปัญหานี้
จะสามารถแก้ไขได้ก็แต่โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้น
2.3 การดาเนินการกับร่างพระราชบัญ ญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่ ง ในทางปฏิบัติ ไม่ มี
ปัญหาทางกฎหมายแต่อย่างใด
ในที่นี้ขอยกผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ซึ่งปรากฏว่า ปีที่ 1 สมัยประชุมสามัญประจาปี
ครั้งที่ 1 (22 พ.ค. 2562 – 18 ก.ย. 2562) มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอจานวน 7 ฉบับ รัฐสภาได้พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบจานวน 2 ฉบับ ต่อมาสมัยประชุมวิสามัญ (17 ต.ค. 2562 – 19 ต.ค. 2562) และสมัยประชุม
สามัญประจาปี ครั้งที่ 2 (1 พ.ย. 2562 – 28 ก.พ. 2563) มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอจานวน 18 ฉบับ รัฐสภา
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ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบจานวน 1 ฉบับ ปีที่ 2 สมัยประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1 (22 พ.ค. – 24
ก.ย. 2563) มีร่างพระราชบัญญัติที่เ สนอจานวน 47 ฉบับ รัฐสภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบจานวน 4
ฉบับ ต่อมา สมัยประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 2 (1 พ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2564)และสมัยประชุมวิสามัญ (17
มี.ค. – 18 มี.ค. 2564 และ 7 เม.ย. – 8 เม.ย. 2564) มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอจานวน 62 ฉบับ รัฐสภาได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบจานวน 7 ฉบับ และปีที่ 3 สมัยประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่ 1 (22 พ.ค. – 18
ก.ย. 2564) มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอจานวน 66 ฉบับ รัฐสภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบจานวน 4
ฉบับ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สรุปผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25, ปี 2562 –
2565) จึงเห็นได้ว่าการดาเนินกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาไทยเป็นไปด้วยความล่าช้า
นอกจากเป็นเพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังเป็นเพราะ
เหตุผลทางการเมืองของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วย ทาให้กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ
ไทยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. มาตรฐานของกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
ตรากฎหมายของรั ฐ สภาไทยกั บ กระบวนการตรากฎหมายของรั ฐ สภาต่ า งประเทศที่ ป กครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย ทั้ งในระบบรั ฐ สภา ได้ แ ก่ ประเทศสหราชอาณาจั กร (Her Majesty’s Stationery Office,
The National Archives, n.d.) ประเทศแคนาดา (House of Common, Canada, n.d.) และประเทศญี่ปุ่น
(House of Councillors, The National Diet of Janpan, n.d.) และในระบบกึ่ ง รั ฐ สภากึ่ ง ประธานาธิ บ ดี
ได้ แ ก่ ส าธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส (Assemblée nationale, 2013, pp. 205-219) นั้ น มี ก ระบวนการตรา
พระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติที่คล้ายคลึงกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติของไทย ส่วนประเทศที่ปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Smith, Roberts, & Vander,
2007, p. 27.) กระบวนการตรากฎหมายเป็นอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย
ซึ่งการวิเคราะห์มาตรฐานกระบวนการตราพระราชบัญญัติของไทย เมื่อเทียบกับประเทศที่ปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยแล้ วจะเห็ น ได้ ว่ า การตรากฎหมายของไทยมี ก ระบวนการที่ ไ ด้ม าตรฐาน แต่ เ มื่อ พิ จารณา
ประสิทธิภาพในการดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการตรากฎหมายทั้งระบบแล้ว พบว่า มีข้อแตกต่างที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการพิจารณาพระราชบัญญัติ ดังนี้
3.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ทั้งสหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา จะเสนอต่อสภาใดก่อนก็ได้ ทาให้สมาชิกวุฒิสภา
มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ หรือร่า งรัฐบัญ ญัติไ ด้ ทั้ง ยัง ให้คณะรั ฐมนตรี สามารถเสนอร่างกฎหมายต่ อ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาก่อนได้ เมื่อผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วจึงส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป แต่
การเสนอร่างพระราชบัญญัติของไทยต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนเท่านั้นและสมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิ
เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น สภาหลั ก ใน
การตรากฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิ นของรั ฐบาล ส่ วนวุฒิ สภาเป็ นสภาที่ ทาหน้า ที่
กลั่นกรองกฎหมายและกลั่นกรองการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การเสนอร่างพระราชบัญญัติของ
ไทยจึง เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้รัฐธรรมนูญของไทย ให้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง หมื่นคน
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เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ได้ด้วย แต่
ในสหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายในระดับประเทศ ทาให้เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยให้สิทธิเสนอกฎหมายแก่ประชาชนมากกว่าของ
ต่างประเทศ
3.2 การพิ จ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ สภาต่ า งประเทศเป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ เพราะ
1) มีการรับฟังความคิดเห็นและมีการไต่สวนสาธารณะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
รัฐสภา ส่วนของไทยการดาเนินการดังกล่าวเพิ่งมีขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560
ทาให้รัฐสภาสามารถตราพระราชบัญญัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) รัฐสภาของต่างประเทศมีคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้านเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (Public Accounts Committee, House of Commons, London,
n.d.) ในส่วนของประเทศฝรั่งเศสมีกรรมาธิการเจ้าของเรื่อง (rapporteur) เป็นผู้ทาหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ติ ด ตามและรายงานผลการพิ จ ารณาทุ ก ขั้ น ตอนต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารและสภา (The Secretariat of the
Senate, 2010, pp. 42-43) ในขณะที่ ส ภาคองเกรสของสหรั ฐ อเมริ ก าใช้ ค ณะกรรมาธิ ก ารเป็ น หลั ก ใน
การพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายรวมทั้ ง ก าหนดแนวทางการพิ จ ารณาของแต่ ล ะสภาด้ ว ย (National Human
Genome Research Institute, 2008) ส่วนรัฐสภาไทยโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิ ก ารมี เ รื่ อ งการเมื อ งและพรรคการเมื อ งเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ท าให้ เ สี ย เวลาในการพิ จ ารณา
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 มาก
(3) การประชุ ม รั ฐ สภาของต่ า งประเทศ มี ค ณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ก าหนดแนวทาง
การประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น คณะกรรมการประสานงาน (whip ของอังกฤษ) (Parliament
UK.) หรื อ คณะ ก ร ร มาธิ ก าร ว่ าด้ ว ย ข้ อ บั ง คั บ และ ก าร บริ ห าร ( The Committee on Rules and
Administration: CRA) และที่ประชุมร่วมกันของประธานของคณะกรรมาธิการทุกคณะ (The Meeting of
the Chairman of Committees: MCC) ของญี่ปุ่น (Weaver, & Stares, 2001, pp. 71-88) หรือที่ประชุม
ร่วมของประธานของฝรั่งเศสหรือ Conference des Presidents (Assemblée Nationale Française, 2019) ต่าง
จากรัฐสภาของไทยโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสามารถใช้สิทธิอภิปรายได้ทั้งในวาระที่ 1 และวาระที่
2 ทาให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณามาก แม้จะมีคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้ แทนราษฎร (วิ ปรั ฐ บาล) คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมื อ งฝ่ า ยค้า นในสภา
ผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) และคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (ตัวแทนวิปรัฐบาลและ
ตั ว แทนวิ ป ฝ่ า ยค้ า น) ก็ ต าม แต่ อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารและ
คณะกรรมการประสานงานทั้ง 3 คณะ ทาให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3.3 กระบวนการตรากฎหมายของต่ า งประเทศมี ก ระบวนการที่ ชั ด เจน การพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษจะมีเพียงการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายของสหราชอาณาจักร
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ที่มีวิธีการพิจารณาที่ต่างไปจากการพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไป แต่ก็เป็นการพิจารณาที่ต้องกระทาทีละสภา ซึ่ง
รัฐสภาของต่างประเทศไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา แม้แต่การยืนยันร่างพระราชบัญ ญัติที่ประมุขของ
ประเทศไม่เห็นชอบด้วยก็ต้องพิจารณายืนยันทีละสภาด้วยคะแนนเสียงพิเศษ
4. แนวทางปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกระทาได้โดย
4.1 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1) กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองมีมติ
ให้ เ สนอได้ แ ละต้ อ งมี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรรั บ รองไม่ น้ อ ยกว่ า 20 คน เช่ น เดี ย วกั บ การเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 ส่วน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดไม่ถึง 21 คน ให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติได้ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน โดยให้คณะกรรมการประสานงานหรือวิปเป็นองค์กรกากับหรือกาหนด
แนวทางการดาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทานองเดียวกับวิปของต่างประเทศ
สาหรับการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรให้ใช้จานวนไม่น้อยกว่า 50,000
คน เช่นที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพราะปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย สามารถกระทาได้โดยง่ายกว่าในอดีตมาก
2) ก าหนดให้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ประเทศ มีก ระบวนการพิ จ ารณา
เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไป โดยการยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของ
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
4.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ บังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาร่า ง
พระราชบัญญัติ ดังนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้การพิจารณาในวาระที่ 1 โดยให้
เฉพาะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นที่สามารถแถลงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร เมื่ อ ผู้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้ แ ถลงหลั ก การและเหตุ ผ ลเสร็ จ สภา
ผู้แทนราษฎรต้องลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ และจะส่ งให้คณะกรรมาธิการชุดใดพิจารณาแปรญัตติ
หรือจะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา โดยการพิจารณาในวาระที่ 1 นี้ ต้องกาหนดให้ไม่มีการอภิปราย
2) แก้ไ ขหลักเกณฑ์ก ารพิจารณาร่ างพระราชบั ญ ญัติ ในวาระที่ 2 โดยก าหนดให้มี การตั้ ง
กรรมาธิก ารผู้ รั บผิ ด ชอบร่า งพระราบั ญ ญั ติ (rapporteur) อย่ างในสภาของประเทศฝรั่ ง เศส เพื่อ ช่ ว ยใน
การกลั่นกรองการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และการรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อสภา
ผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เพื่อ
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ก าหนดให้ ก ารพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นชั้ น คณะกรรมาธิ ก ารที่ ส ภาตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารต้ อ งตั้ ง
กรรมาธิการคนหนึ่งเป็นกรรมาธิการผู้รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติ
3) ก าหนดให้ ค ณะกรรมการประสานงานร่ ว มสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น ผู้ จั ด ระเบี ย บวาระ
การประชุมและกาหนดกรอบเวลาสาหรับการพิจารณาแต่ละเรื่อง การพิจารณาในวาระที่ 2 เป็นการพิจารณา
โดยคณะกรรมาธิ การที่ สภาผู้แ ทนราษฎรแต่ ง ตั้ง การเสนอคาแปรญั ต ติข องสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรต่ อ
คณะกรรมาธิการ ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอคาแปรญัตติ สงวนคาแปรญัตติ และสามารถใช้สิทธิ
อภิปรายได้มากเกินความจาเป็น การกาหนดให้คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้จัด
ระเบียบวาระการประชุมและกาหนดกรอบเวลาสาหรับการพิจารณาแต่ละเรื่อง จะทาให้มีกรอบและแนวทางใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ชัดเจน ทาให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น และทาให้คณะกรรมการประสานงานมีการพัฒนาบทบาทในการประสานงานได้ดีขึ้น
4.3 พัฒนาเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้
เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติและเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
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