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ตอนที่ ๕ กระบวนการตรากฎหมาย
¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ »·ØÁÇÑ²¹
¹ÔμÔ¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

คณะผูยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดมีเจตนารมณ
ในการก อ ตั ้ง องค ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ท มี ่ ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที ่
จะจัดระบบระเบียบของสหพันธรัฐ จึงไดกาํ หนดให “สภาคองเกรส”
เปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญโดยเปนองคกร
ที่ทรงอํานาจและประสิทธิภาพอยางสูงสุดขององคกรผูใชอํานาจ
อธิปไตย๑ จนไดรับการยอมรับวา เปนรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพ
ฉบั บ หนึ ่ง ทีป่ ระสบความสํ า เร็ จ อย า งสู ง ในการก อ ตั ้ง อํ า นาจ
และองคกรผูใชอํานาจสูงสุดในการปกครองสหพันธรัฐ ๒ อํานาจ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสสะท อ นแนวความคิ ด
การปกครองแบบมีผูแทน (Representative government) ดังที่
เจมส เมดิสัน (James Madison) มีความเห็นในชั้นการยกราง
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า มีขึ ้น เพื ่อ เจตนารมณ ใ นการจั ด ให มี ร ะบบ
การตรากฎหมายตามความคิดเห็นของประชาชนอยางกวางขวาง
ตลอดจนใหอาํ นาจผูแ ทนของปวงชน (มิใชประชาชนเอง) เปนผูแ ทน
ในการตรากฎหมาย ตามที่ปรากฏใน “Federalist No.10” วา
Ralph A. Rossum and G Alan Tarr, American Constitutional Law volume I The Structure of Government,
6th edition, (Ontario: Thomson , 2003), p. 111.
๒
Daniel Wit and P. Alan Dionisopoulos, Our American Government and Political System; Structure and
Function, (Illinois: Laidlaw Brothers,1972), p.97.
๑
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“เจตนารมณนนั้ คือ จะใหผูแทนของปวงชน
ในสภาคองเกรสอยูเหนืออิทธิพลชักจูงที่ยากจะหลีกเรน
ของความเห็นสาธารณะ (public opinion) ทัง้ นี้ เพื่อให
ผูแทนของปวงชนในสภาคองเกรสสามารถไตรตรอง
และกําหนดนโยบายสําหรับประโยชนสาธารณะ (Public
interest) ที่แทจริงไดเอง อยางมีประสิทธิภาพ”๓
จากการศึ ก ษาพบว า การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนของสหรัฐอเมริกานั้น ในวงงาน
ของรัฐสภาไดคลี่คลายสูการประนีประนอม (tradeoffs)
ระหวางแนวคิดวาดวยฉันทามติกับแนวคิดวาดวยการ
ชี ้ข าดโดยเสี ย งข า งมากขึ ้น ในกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
ในหลายกรณีท่สี ภาคองเกรสแสดงใหเห็นวามีการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายโดยการอภิปรายทบทวน
กันอยางรอบคอบ แตในทายสุด ก็มักจะไดรับการผลักดันโดยสมาชิกเสียงขางมากเพื่อใหเปนผลสําเร็จ
และมีบรรยากาศในการประชุมเต็มไปดวยการถกเถียงโตแยง (Adversarial) และถือพรรคถือพวก
(partisan)๔ อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรก็มิไดใชการประนีประนอม
ขางตนไปในลักษณะเดียวกัน และมีคํากลาววา วุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีลักษณะในการดําเนินงาน
ที่มีการอภิปรายถกแถลงกันอยางถี่ถวนมากกวาในสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ความแตกตางที่เปนตัวแปร
ทีส่ งผลชัดเจนทีส่ ุดก็นาจะไดแก ขอกําหนดของขอบังคับการประชุมทีท่ งั้ สองสภาไดกําหนดใหมีขึ้น
อยางแตกตางกันมากวาหลายทศวรรษ๕
สําหรับในบทความตอนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑและวิธีการของแตละสภา

กระบวนตรากฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาไดสรางกระบวนการตรารัฐบัญญัติ (Making Laws) ขึ้น
ผานกระบวนการดําเนินงานของ “สภาคองเกรส” อันประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
และประธานาธิ บ ดี ทั้ ง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดหลั ก การของกระบวนการตรารั ฐ บั ญ ญั ติ ห รื อ
กระบวนการนิตบิ ัญญัติ (Legislative process) ไวแตเพียงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง

Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, 5th edition, (New York
: Cambridge University Press), 2007, p. 31.
๔
Ibid., pp.31-32.
๕
Ibid., p.32.
๓
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ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตลอดจนการสงใหประธานาธิบดีลงนามใหความเห็นชอบเพื่อใหมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป แตสําหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตรารัฐบัญญัตินั้นไดมี
การกําหนดไวใน “ขอบังคับการประชุม” ของแตละสภา๖
ทัง้ นี้ ผูย กรางรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจไวแกสภาคองเกรสอยางกวางขวาง กลาวคือ ใน Article I,
Section 8 ไดกําหนดใหสภาคองเกรสมีอํานาจใชดุลยพินิจ (Discretion) ไดเองในการ “จัดใหมีการ
ปองกันประเทศและสวัสดิการของสหพันธรัฐ”๗ โดยกําหนดใหสภาคองเกรสมีอํานาจโดยปริยาย
(Implied powers) ในการจัดใหมีกฎหมายเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจขางตน๘ ตามที่เรียกกัน
วาเปนอํานาจที่จําเปนและเหมาะสม (Necessary and Proper Clause) ที่เรียกไดวาคือ “อํานาจ
โดยปริยาย” (Implied powers) ของสภาคองเกรส๙
ในการตรารัฐบัญญัติขึ้นใชบังคับแกสาธารณชนนั้น รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
หลักการของกระบวนการตรารัฐบัญญัติไวแตเพียงเบื้องตนวา สภาผูแทนราษฎร (The House of
Representatives) วุฒิสภา (The Senate) และประธานาธิบดี (The President) จําตองพิจารณา
และใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัติครบถวนทั้ง ๓ องคกร จึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย กลาวคือ
ทัง้ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภายอมไดรับโอกาสในการชี้แจงแสดงความเห็นสําหรับการพิจารณา
กลั่นกรองรางรัฐบัญญัติและมีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมากปกติ (Simple majority vote) เพื่อเสนอ
รางรัฐบัญญัตินนั้ ตอประธานาธิบดีเพื่อลงนามใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดี
มีอํานาจในการยับยัง้ รางรัฐบัญญัติได (Veto) โดยฝายนิติบัญญัติก็สามารถใชอํานาจในการยืนยัน
ร า งรั ฐ บั ญ ญัติ (Override Veto to enact into Law ) ได เช น กั น ด ว ยวิ ธี ก ารมี ม ติ ย ืน ยัน
ร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ด  ว ยจํ า นวนเสี ย งไม น  อ ยกว า ๒ ใน ๓ ของสมาชิ ก เท า ทีม่ ี อ ยู ข องแต ล ะสภา ๑๐
อย า งไรก็ ต าม รั ฐ ธรรมนู ญ มิไ ด อ ธิ บ ายถึ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ ระบบงานนิ ติ บั ญ ญั ติ
(Legislative Procedure) ไวโดยละเอียด จําตองศึกษาจากขอบังคับและแนวทางปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวของตอไป

Ibid., p. 27.
“... To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing
powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any
department or officer thereof. ...”
๘
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, pp. 34-35.
๙
Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation Volume I: Powers of Government. 10thedition. (Ohio:
Wadsworth Cengage Learning, 2013), p.109. และ Daniel Wit and P. Alan Dionisopoulos, Our American Government
and Political System; Structure and Function,p.296. and Ralph A. Rossum and Alan Tarr G, American Constitutional
Law volume I The Structure of Government, p. 124.
๑๐
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p. 34. and Ralph A.
Rossum and G Alan Tarr, p. 17.
๖
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บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนนิติบัญญัติของสภาคองเกรส
ไดบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๗
การพิจารณารางรัฐบัญญัติ (Article I, Section 7)๑๑ ดังนี้
“ขอ ๗ รางรัฐบัญญัติทมี่ ีผลเปนการขึ้นภาษีจะตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน
แตวุฒิสภาอาจเสนอหรือเห็นชอบโดยมีการแกไขเชนเดียวกับรางรัฐบัญญัติอื่นได
รางรัฐบัญญัติทุกฉบับตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภากอนการประกาศใชเปนกฎหมาย รางรัฐบัญญัติที่ผานการพิจารณาแลวจะตอง
เสนอให ป ระธานาธิ บ ดีแ ห ง สหรั ฐ พิจ ารณา หากประธานาธิบดีเห็นชอบดวยจะตองลงนามใน
รางรัฐบัญญัตินั้น แตหากไมเห็นดวย จะตองสงคืนพรอมเหตุผลที่คัดคานไปยังสภาที่มีการเริ่มพิจารณา
รางรัฐบัญญัตินั้นและสภานั้นจะดําเนินการพิจารณาทบทวนรางรัฐบัญญัตินั้นอีกครั้งหากภายหลัง
การพิจารณาทบทวนแลว ดวยมติสองในสามของสมาชิกสภานัน้ เห็นชอบดวยกับรางรัฐบัญญัตินัน้
ใหสงรางรัฐบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุทีค่ ัดคานของประธานาธิบดีไปยังอีกสภาหนึ่ง ซึ่งจะทําการ
ทบทวนเชนเดียวกัน ถาสภาหลังนี้มมี ติเห็นชอบดวยเสียงสองในสามของสมาชิกสภา ใหรา งรัฐบัญญัติ
นั้นมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายได ในกรณีเชนวานี้ทุกกรณี มติของทั้งสองสภาใหคิดจากเสียงที่ขานรับ
วาเห็นชอบกับไมเห็นชอบ และใหแสดงรายชื่อของผูทีเ่ ห็นชอบ
และคัดคานรางรัฐบัญญัติไวในรายงานการประชุมของแตละสภา
ตามลําดับ ถารางรัฐบัญญัติใดประธานาธิบดีไมสงคืนไปยังสภา
ภายใน ๑๐ วัน (ไมนับรวมวันอาทิตย) นับแตไดมีการนําเสนอ
ตอประธานาธิบดี ใหรางรัฐบัญญัตินนั้ มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย
ได ดุ จ ดั ง ประธานาธิ บ ดี ไ ด ล งนามแล ว เว น แต รั ฐ สภาเองทํ า ให
ไมสามารถสงคืนมาไดในกําหนด ดวยการปดการประชุมกอนครบ
กําหนดสง ใหรางรัฐบัญญัตินั้นไมมีผลเปนกฎหมาย
US Constitution: Article I, Section 7 ;
“All bills for raising revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose
or concur with amendments as on other Bills.
Every bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it
become a law, be presented to the President of the United States; if he approve he shall sign it, but if
not he shall return it, with his objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the
objections at large on their journal, and proceed to reconsider it. If after such reconsideration two thirds of that
House shall agree to pass the bill, it shall be sent, together with the objections, to the other House, by which
it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a law. But in
all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the names of the persons
voting for and against the bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any bill shall not
be returned by the President within ten days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the
same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its
return, in which case it shall not be a law.”
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ทุกคําสัง่ มติ หรือการลงคะแนนเสียงซึ่งกระทํารวมกันทัง้ วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
จําเปนตอง (ยกเวนปญหาการปดการประชุม) นําเสนอตอประธานาธิบดีแหงสหรัฐเพื่อใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบกอนที่จะมีผลบังคับ กรณีทปี่ ระธานาธิบดีไมเห็นชอบจะตองมีการพิจารณาอีกครั้ง
ดวยเสียงสองในสามของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ตามกฎเกณฑและขอจํากัดเชนเดียวกับกรณี
การพิจารณารางรัฐบัญญัติ”

จากบทบัญญัติในมาตรา ๑ ขอ ๗ สามารถอธิบายสาระสําคัญได ดังนี้
๑. การเสนอรางรัฐบัญญัติที่เพิ่มภาษีตองเริ่มกระบวนการเสนอที่สภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติที่มีผลเปนการเพิม่ ภาษีจะตองไดพิจารณาโดย
สภาผูแ ทนราษฎรเปนสภาแรก ซึ่งยอมหมายความวา เฉพาะแตสภาผูแ ทนราษฎรเทานั้นที่มสี ทิ ธิเสนอ
รางรัฐบัญญัตทิ ่มี ผี ลเปนการเพิม่ ภาษี สวนวุฒสิ ภาทีพ่ จิ ารณาในลําดับถัดไปนัน้ มีอาํ นาจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
รางรัฐบัญญัตแิ ละพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม เมื่อวุฒสิ ภาใหความเห็นชอบรางรัฐบัญญัตนิ ้นั ก็จะ
ถูกนําเสนอตอประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ๑๒
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางรัฐบัญญัติทมี่ ีผลเปนการเพิ่มภาษีจะตองไดรับการพิจารณา
โดยสภาผูแทนราษฎรเปนสภาแรกนี้ ก็ดวยเหตุทวี่ าคณะผูรางรัฐธรรมนูญประสงคจะใหสภาผูแทน
ราษฎรซึง่ ไดรับการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนและเลือกตัง้ บอย ๆ ในทุก ๒ ป ซึง่ มีความใกลชิด
กับประชาชน ไดพิจารณารางรัฐบัญญัติทจี่ ะกระทบตอประชาชน อีกทัง้ คณะผูรางรัฐธรรมนูญ
ยังคงตระหนักถึงวลีทใี่ ชในการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอิสรภาพในชวงการแยกตัวออกจากอังกฤษที่วา
“ไมมีการเก็บภาษี โดยไมมีผูแทน” (no taxation without representation) ซึ่งเปนวลีที่ใชกัน
มาตั้งแต ค.ศ. ๑๒๑๕ ในการบังคับใหกษัตริยอ งั กฤษตองลงนามในการจํากัดพระราชอํานาจของตนเอง
ในมหาบัตร (Magna Carta)๑๓13
๒. รางรัฐบัญญัติตองไดรับการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
รางรัฐบัญญัติ (Bill) ที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย (Act) ไดนั้น จะตองผานการพิจารณา
ความเห็นชอบของทั้งสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา โดยรางรัฐบัญญัตอิ ่นื ที่ไมใชรา งรัฐบัญญัตเิ กี่ยวกับ
การขึ้นภาษีน้นั อาจมีการเสนอใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณากอนก็ได ไมจําตองเริ่มตน
การพิจารณาที่สภาผูแ ทนราษฎรเสมอไป เมื่อรางรัฐบัญญัตผิ า นการพิจารณาของทั้งสองสภาแลวก็จะ
มีการนําเสนอใหประธานาธิบดีพจิ ารณาตอไป อนึ่ง สําหรับการพิจารณารางรัฐบัญญัตใิ นรายละเอียดนั้น
รัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงไวเปนผลใหแตละสภาตองกําหนดรายละเอียดไวในขอบังคับของสภา๑๔

มานิตย จุมปา, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน,
๒๕๕๒), หนา ๖๓-๖๔.
๑๓
เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
๑๔
เพิ่งอาง, หนา ๖๔.
๑๒
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๓. ประธานาธิบดีมีอํานาจในการใหความเห็นชอบและยับยั้งรางรัฐบัญญัติ
คณะผู  ย กร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได ว างแนวทางเกี ่ย วกั บ กระบวนการให ค วามเห็ น ชอบ
และยับยั้งรางรัฐบัญญัติของประธานาธิบดี ในมาตรา ๑ ขอ ๗ ซึ่งภายหลังจากที่ท้งั สองสภาไดพจิ ารณา
และให ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ บัญ ญัติ แ ล ว จํ า ต อ งเสนอร า งรั ฐ บั ญ ญั ติ นั ้น ต อ ประธานาธิ บ ดี
เพือ่ ประธานาธิบดีจะไดพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรางรัฐบัญญัติทผี่ านการพิจารณา
ของรัฐสภามาแลว โดยหากประธานาธิบดีใหความเห็นชอบและลงนามแลวกฎหมายนั้นยอมมีผล
ใชบังคับเปนกฎหมาย
อยางไรก็ตาม กรณีที่ประธานาธิบดีพิจารณาแลวไมเห็นชอบกับรางรัฐบัญญัติใดภายใน
๑๐ วัน ยอมถือวาประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งรางรัฐบัญญัติ (Veto) ซึ่งจะสงผลใหมีการสงคืน
รางรัฐบัญญัตินัน้ ไปยังสภาทีเ่ ริม่ ตนพิจารณารางรัฐบัญญัตินั้น เพื่อใหมีการพิจารณาทบทวน
อีกครั้ง พรอมกับคําคัดคานของประธานาธิบดี ซึ่งในการพิจารณาทบทวนนั้น หากสภาจะมีมติเห็นชอบ
รางรัฐบัญญัตินั้นจะตองอาศัยเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภาสําหรับการยืนยันรางรัฐบัญญัติ ทั้งนี้
ในการพิจารณาทบทวนของสภาอาจมีการแกไขเปลีย่ นแปลงรางรัฐบัญญัติ เพือ่ ใหเปนทีย่ อมรับ
ของประธานาธิบดีได๑๕
ประธานาธิบดีมีเวลา ๑๐ วัน นับแตไดรับรางรัฐบัญญัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบ โดยระยะเวลา ๑๐ วันนี้ ไมนับรวมวันอาทิตย โดยหากประธานาธิบดีไมดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับรางรัฐบัญญัติที่มีการนําเสนอจนระยะเวลาลวงพน ๑๐ วันไป รางรัฐบัญญัตินั้น
จะถูกนําไปประกาศใชเปนกฎหมายโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากเปนชวงระยะเวลาปลาย
สมัยประชุมและประธานาธิบดีไมดําเนินการใด ๆ ภายใน ๑๐ วันหลังจากทีไ่ ดรับรางรัฐบัญญัติ
และระยะเวลา ๑๐ วันไดส้ินสุดลงภายหลังจากที่สภาคองเกรสไดปด สมัยประชุมไปแลว กรณียอ มถือวา
ประธานาธิบดีใชสิทธิยับยั้งรางรัฐบัญญัติที่เรียกวา “Pocket Veto” ซึ่งถือวาเปนการยับยั้งเด็ดขาด
เพราะไมมีการสงคืนใหสภาพิจารณา เนื่องจากสภาไดสิ้นสุดสมัยประชุมไปแลว (Adjournment)๑๖
สภาคองเกรสยอมไมอยูในวิสัยที่จะยืนยันรางรัฐบัญญัติที่ประธานาธิบดีใชอํานาจยับยั้งไดอีกตอไป
ดังนั้น เมื่อสภาคองเกรสไดปด สมัยประชุมสภาไปแลว หากประธานาธิบดีคดั คาน (veto) รางรัฐบัญญัติ
ใด ๆ หรือไมสงรางรัฐบัญญัติกลับคืนไปยังรัฐสภา รางรัฐบัญญัตินั้น ๆ ยอมเปนอันตกไป๑๗
ในเรื่องการใชอํานาจยับยัง้ ของประธานาธิบดีนี้ เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา
รัฐธรรมนูญกําหนดไวในลักษณะที่วา การใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบนั้นตองกระทําตอ
รางรัฐบัญญัติท้งั ฉบับที่เสนอใหประธานาธิบดี แตอยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ รัฐสภาไดใหอาํ นาจ
แกประธานาธิบดีในการที่จะยับยัง้ รางรัฐบัญญัติเปนบางมาตราหรือบางสวน ซึ่งเรียกการใหอํานาจนี้
แกประธานาธิบดีวา “The Line-Item Veto” ซึ่งประธานาธิบดี Clinton ไดใชอํานาจนี้ถึง ๘๒ ครั้ง
อนึ่ ง มี ก ารเสนอเรื ่อ งให ศ าลฎี ก าพิ จ ารณาว า การที่ใ ห อ ํา นาจแก ป ระธานาธิ บ ดี ท ีจ่ ะยับ ยัง้
เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
เพิ่งอาง, หนา ๖๔-๖๕.
๑๗
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.37.
๑๕
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รางรัฐบัญญัติเปนบางสวนนี้ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เพราะรั ฐ ธรรมนู ญ ให อ ํา นาจประธานาธิ บ ดี ไว แ ต เ ฉพาะการให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบ
รางรัฐบัญญัติทั้งฉบับเทานั้น๑๘
ใน คดี Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998) มีขอ เท็จจริงโดยยอวารัฐสภา
ไดตรารัฐบัญญัติทชี่ ื่อวา The Line-Item Veto Act ใหอํานาจแกประธานาธิบดีทีจ่ ะยับยัง้ สวนใด
สวนหนึ่งของรางรัฐบัญญัติ แทนที่จะยับยั้งรางรัฐบัญญัตทิ ้ังฉบับ City of New York ซึ่งไดรบั ผลกระทบ
จากการใชอํานาจนี้ของประธานาธิบดีนาํ เสนอคดีสกู ารพิจารณาของศาลสูงหรือศาลฎีกาแหงสหรัฐไดมี
คําพิพากษาโดยสรุปวา รัฐสภาไมมีอํานาจในการตรารัฐบัญญัติเชนนี้ เพื่อใหอํานาจแกประธานาธิบดี
เพราะจะเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญที่กาํ หนดใหประธานาธิบดีใหความเห็นชอบหรือยับยั้งรางรัฐบัญญัติ
ทั้งฉบับ มิใชแตเฉพาะเพียงสวนใดสวนหนึ่ง๑๙
อนึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากการที ่รั ฐ ธรรมนู ญ ได ใ ห อํ า นาจแก ป ระธานาธิ บ ดี ใ นการยั บ ยัง้
รางรัฐบัญญัติแลว รัฐสภาไดประยุกตใชหลักการเดียวกันนี้ในการที่รัฐสภาสงวนอํานาจในการให
ความเห็นชอบกฎเกณฑทอี่ อกโดยหนวยงานของฝายบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นในชวง New Deal ซึ่งมี
การตรากฎเกณฑของฝายบริหารจํานวนมาก การใชอํานาจของรัฐสภาเชนนี้ไดเกิดประเด็นขึ้นสู
การพิจารณาของศาลฎีกา ดังทีป่ รากฏในคดี Immigration and Naturalization Service v.
Chadha, 462 U.S. 919 (1983) ประเด็นที่สาํ คัญที่ศาลพิจารณา คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาแลว
มีการสงวนอํานาจในการยับยัง้ การใชอํานาจของฝายบริหารนั้นขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจหรือไม
ในการนี้ ศาลฎีกาเห็นวาการใชอํานาจนิติบัญ ญัติของรัฐสภานั้นตองเปนการใชโดยสภาทั้งสอง
คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน และมีการลงนามโดยประธานาธิบดี ดังนั้น การที่ฝาย
นิติบัญญัติทรงไวซงึ่ อํานาจในการยับยัง้ เชนนีเ้ ปนการปฏิเสธสิทธิในการยับยัง้ ทีร่ ัฐธรรมนูญมอบใหเปน
ของประธานาธิบดีท่ีจะมีสว นในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ จึงเปนการละเมิดตอหลักการแบงแยกอํานาจ๒๐

ขอบังคับและทางปฏิบัติ ในวงงานรัฐสภา
รายละเอี ย ดเกี ย่ วกั บ ขั น้ ตอนและวิ ธี ก ารสํ า หรั บ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องทั ง้ ๒ สภา
ลวนแลวแตเปนไปตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภาตามที่รฐั ธรรมนูญไดใหอาํ นาจ
แตละสภาในการจัดใหมีขอบังคับการประชุม (Procedural Rule) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ขอ ๕
สําหรับใชในการดําเนินงานโดยรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติถึงรายละเอียดในประการขางตนไว๒๑ ทั้งนี้
ในแตละสภามีขอบังคับการประชุมทีม่ ีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ขอบังคับการประชุม
ของสภาผูแ ทนราษฎรจะมีความยาวมากกวาขอบังคับการประชุมของวุฒสิ ภากวาเทาตัว เพราะในสภา
ผู แ ทนราษฎรนั ้น มีก ารจั ด ให ม ีห ลั ก เกณฑ ต  า ง ๆ สํ า หรั บ การประชุ ม อยู  โ ดยตลอด สํ า หรั บ ใน
มานิตย จุมปา, หนา ๖๗.
เพิ่งอาง, หนา ๖๗.
๒๐
เพิ่งอาง, หนา ๖๗-๖๘.
๒๑
Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, p.210.
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แผนภาพแสดงกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรส
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Conference Committee
President

Veto

VVeto

Sign
Law
Sign into Law
Override

Override Veto to Enact
Into Law

Override

(ที่มา; Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander, The American Congress, 5th edition, (New York :
Cambridge University Press), 2007, p. 212.)
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ประวัตศิ าสตรการดําเนินงานของวุฒสิ ภานั้นมีการจํากัดโอกาสในการแกไขเพิ่มเติมกฎเกณฑใหมจงึ ทําให
ขอบังคับการประชุมไมไดรับการแกไขเพิ่มเติมมากนัก๒๒ ประกอบกับการทีว่ ุฒิสภามีลักษณะเปน
“สภาตอเนื่อง” หรือ “Continuing body”๒๓ อันเปนลักษณะสําคัญอยางยิ่งที่สามารถลดปญหา
ของระบบงานนิติบัญญัติของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ๒๔
เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกวา ๒ ใน ๓ ที่ไดมีประสบการณดานนิติบัญญัติปฏิบัติหนาที่
ในสภาชุดกอนมาแลว๒๕ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาเปนจํานวน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภากลุมบุคคล
ชุดเดิมยอมกาวสูการปฏิบัติหนาทีใ่ นวุฒิสภาและในสภาคองเกรสสมัยประชุมหรือชุดตอ ๆ ไปอยาง
ต อ เนื ่อ ง โดยที ่จ ะไม ป รากฏว า การประชุ ม ของวุ ฒิ ส ภาในสมั ย ใดจะเป น การปฏิ บั ติ ห น า ที ่
โดยสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมทั้งหมด จึงทําใหขอบังคับการประชุมมีผลใชบังคับอยูตอไปอยางตอเนื่อง
ตามไปดวย เวนแตวุฒิสภาจะมีมติเปนประการอื่น ในขณะที่สภาผูแทนราษฎรจะมีการจัดทํา
ข อ บั ง คับ การประชุม ขึน้ ใหม ใ นโอกาสแรกที ่เริ ่ม สมั ย ประชุ ม ของสภาชุ ด ใหม อย า งไรก็ ต าม
ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดไมแตกตางไปจากเดิมมากนัก๒๖
แนวคิดวาดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ยังไดยอมรับวาหลักเกณฑและวิธีการ
ในการดําเนินงานมีพัฒนาการจากการที่สภาคองเกรสมีมติยอมรับแนวทางปฏิบัติทเี่ คยปรากฏมากอน
(Informal practices and recognized Precedents) สําหรับกําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน
ในวงงานของสภาดวยในลักษณะเดียวกันกับขอบังคับการประชุม (Standing rules) ของแตละสภาที่
แตละสภาไดมีมติกาํ หนดไวอยางเปนทางการตามรัฐธรรมนูญดวย๒๗ ทั้งในประการสําคัญอาจพิจารณา
ไดวา แตละสภาตางมีขอ บังคับและหลักเกณฑท่มี ีคา บังคับเทียบเทาขอบังคับการประชุมตามรัฐธรรมนูญ
แยกตางหากจากกันและสามารถมีมติเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมตลอดจนยกเวนการใชบังคับไดดวย
ตามที่แตละสภาเห็นควร๒๘
(โปรดติดตามตอนตอไป)
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