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	 กระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจหลายอย่าง	 และมีความแตกต่าง
จากกระบวนการนิติบัญญัติของไทยในหลายเรื่อง	ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข่าวโด่งดังทั่วโลก	คือ	
ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	ได้มีการเสนอร่างกฎหมายฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน	 
มูลค่า	 ๗๐๐,๐๐๐	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ต่อสภาผู้แทนราษฎร	 แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่ให้ความเห็นชอบ 
รา่งกฎหมายฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงนิดงักลา่ว	ทำใหร้า่งกฎหมายเปน็อนัตกไป	หลงัจากนัน้เพยีงไมก่ีว่นั 
มีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา	 ผลปรากฏว่า	วุฒิสภามีมติเห็นชอบ 
ร่างกฎหมาย	 จึงได้เสนอร่างกฎหมายกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง	ในครั้งนี้	 
สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย	 และได้ส่งร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีลงนาม 
เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย
	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหรัฐ	 (Congress)	 จะเริ่มต้นเสนอที่วุฒิสภา	 
(Senate)	หรอืทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร	(House	of	Representatives)	กไ็ด	้โดยทัง้สองสภามสีถานะเทา่กนั	
ไม่มีลำดับศักดิ์ก่อนหลังในการพิจารณาร่างกฎหมาย	 ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยและประเทศอื่น	 
ที่จะต้องเสนอร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน	 เมื่อร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	จึงจะเสนอร่างกฎหมายให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นลำดับถัดไป	

 *น.บ.	(ธรรมศาสตร์)	น.บ.ท.	D.S.U.	(PANTHÉON-ASSAS	(PARIS	II))	สาขากฎหมายแพ่ง,	D.E.A.	สาขากฎหมาย 
เอกชน,	DOCTORAT	EN	DROIT	PRIVÉ	(NOUVEAU	RÉGIME)	(ROBERT	SCHUMAN	(STRASBOURG	III))	(เกียรตินิยมดีมาก) 
สาขากฎหมายเอกชน,	อัยการประจำกรม	สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุด.
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	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 ร่างกฎหมายจะใช้บังคับได้ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความ 
เห็นชอบจากทั้งสองสภา	 กล่าวคือ	 ร่างกฎหมายใดที่เริ่มต้นเสนอที่วุฒิสภา	 เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาแล้ว	วุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	เมื่อสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว	 จะส่งร่างกฎหมายให้ประธานาธิบดีลงนาม	 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 
เป็นกฎหมาย	ส่วนกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เริ่มต้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	ก็จะผ่าน 
การพิจารณาในลักษณะเดียวกับร่างกฎหมายที่เริ่มต้นเสนอต่อวุฒิสภา
	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักการแบ่งแยกอำนาจไว้ค่อนข้างเด็ดขาด 
โดยมาตรา	 ๑	 และมาตรา	 ๘	 (๑๘)	 ของหมวดที่	 ๑	 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ	 ได้กำหนดให้อำนาจ 
ในการออกกฎหมายทั้งหมดเป็นอำนาจของรัฐสภา	 ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพียงฝ่ายเดียว	ดังนั้น	ฝ่ายบริหาร	คือ	ประธานาธิบดี	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานของรัฐ	จึงไม่มี 
อำนาจออกกฎหมายได้เอง	 บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายได้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน	 
คอื	พระราชกำหนด	และมอีำนาจออกกฎหมายลำดบัรองตา่ง	ๆ 	ได	้เชน่	พระราชกฤษฎกีา	กฎกระทรวง	
ประกาศกระทรวง	 เป็นต้น	 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีแนวความคิดเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติสามารถ 
มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมายลำดับรองดังเช่นประเทศฝรั่งเศส	และประเทศอื่น	ๆ 	
ในภาคพื้นยุโรป
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าประธานาธิบดี	 คณะรัฐมนตรี	 และหน่วยงานของรัฐ	จะไม่สามารถออก 
กฎหมายไดเ้อง	แตป่ระธานาธบิด	ีคณะรฐัมนตร	ีและหนว่ยงานของรฐั	สามารถเสนอรา่งกฎหมาย	โดยการ 
ร้องขอต่อรัฐสภาให้นำร่างกฎหมายของตนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได	้ ในกรณีที่ประธานาธิบดี 
มีความจำเป็นต้องให้รัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องใด	หรือเพื่อเสนอขออนุมัติ 
งบประมาณ	ประธานาธบิดจีะสง่สารไปยงัรฐัสภา	(Executive	Communication)	ผา่นประธานวฒุสิภา	
(President	of	the	Senate)	หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	(Speaker	of	the	House	of	 
Representatives)	เพื่อให้พิจารณาออกกฎหมายให้	 ดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างกฎหมายฟื้นฟู 
ระบบสถาบนัการเงนิ	หรอืรา่งกฎหมายขออนมุตังิบประมาณของรฐับาลประธานาธบิดจีอรจ์	ดบัเบลิย	ูบชุ	 
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	ร่างกฎหมายที่รัฐสภา
สหรัฐให้ความเห็นชอบ	 และส่งไปให้ประธานาธิบดี 
ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมายนั้น  
รัฐธรรมนูญสหรัฐให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีที่จะ 
ปฏิเสธไม่ลงนามในร่างกฎหมายท่ีรัฐสภาส่งไปได้	 
เรียกว่า	 การใช้สิทธิ  “Veto”  ซึ่ ง เป็นกรณีที่  
ประธานาธิบดี ส่งคืนร่างกฎหมายที่ไม่เห็นชอบด้วย 
กลับไปให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยคืน 
ร่างกฎหมายพร้อมด้วยคำคัดค้าน	 (objections)	 
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กลับไปยังสภาที่เสนอร่างกฎหมาย	 หากสภาที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายยังคงมีความเห็นยืนยัน 
ตามร่างเดิมด้วยมติสองในสาม	 สภาแห่งนั้นจะส่งร่างกฎหมายพร้อมด้วยคำคัดค้านของประธานาธิบดี 
ไปให้อีกสภาหนึ่งพิจารณา	 หากสภาแห่งที่สองมีความเห็นยืนยันตามร่างเดิมด้วยมติสองในสาม	 
ร่างกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยไม่ต้องส่งให้ประธานาธิบดีลงนามประกาศใช้	
 รั ฐ ส ภ า ส า ม า ร ถ ล ง ม ติ ใ น ก รณี ที่  
ประธ านาธิ บดี ใช้ สิ ท ธิ 	 Ve to 	 ไ ด้ เ พี ย ง	 
“ เห็ นด้ วย” 	 กั บ 	 “ ไม่ เห็ นด้ วย” เท่ านั้ น	 
(yeas	 and	 nays : 	 yeas	 คือ เห็นด้วย 
กับร่างกฎหมาย	 nays	คือการไม่เห็นด้วยกับ 
ร่างกฎหมาย)	 แต่ถ้าหากการลงมติได้รับ 
คะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามร่างกฎหมาย 
ก็เป็นอันตกไป
	 นอกจากนี้	 ร่างกฎหมายอาจใช้บังคับเป็นกฎหมายได้	 โดยประธานาธิบดีไม่ต้องลงนาม	หาก 
ประธานาธิบดีได้รับร่างกฎหมาย	 แล้วไม่ส่งกลับคืนมาให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนภายในสิบวันทำการ 
นับแต่วันที่ประธานาธิบดีได้รับร่างกฎหมายนั้นไว้	
	 การร่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 มีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ	 ความรู้และ 
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย	 ทำหน้าที่ช่วยยกร่างกฎหมายให้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
คือ	 สำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร	 (Office	 of	 Legislative	 Counsel	
U.S.	House	of	Representatives)	และสำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของวุฒิสภา	(Office	of	 
Legislative	Counsel	United	States	Senate)	โดยสำนักงานที่ปรึกษาการร่างกฎหมายทั้งสองแห่ง 
จะต้องมีความเป็นกลาง	 และให้ความช่วยเหลือในการร่างกฎหมาย	 ทั้งแก่สมาชิกพรรคการเมือง 
ฝา่ยรฐับาลและฝา่ยคา้น	นอกจากนี	้ยงัทำหนา้ทีช่ว่ยตรวจพจิารณารา่งกฎหมาย	ทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณา 
ของคณะกรรมาธิการคณะต่าง	ๆ 	ของรัฐสภา	อีกด้วย			
	 ในกรณีมีปัญหาที่จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยก่อนการร่างกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายทั้งสองแห่ง	สามารถขอให้สำนักบริการวิจัยของรัฐสภา	(Congressional	
Research	 Service)	ช่วยรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม	หรือศึกษาวิจัย	เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายได้	
นอกจากนี้	 สำนักบริการวิจัยของรัฐสภายังทำหน้าที่ศึกษาวิจัยร่างกฎหมายที่อยู่ในการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการของรัฐสภาด้วย
	 การมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูงในการร่างกฎหมาย	ทำหน้าที่ดูแลเรื่อง 
การยกร่างกฎหมายโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนี้	 เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก	เพราะทำให้ 
กระบวนการรา่งกฎหมายมคีวามรวดเรว็	มีประสทิธิภาพ	และเปน็การสรา้งความต่อเนื่องในการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านการร่างกฎหมายด้วย	
	 ประเทศออสเตรเลยีเปน็อกีประเทศหนึง่	ทีม่หีนว่ยงานเฉพาะทำหนา้ทีย่กรา่งกฎหมายทีน่า่สนใจ	 
เช่น	O.P.C.	 (Office	 of	 Parliamentary	 Counsel)	 ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
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ของเครือรัฐออสเตรเลีย,	 O.L.D.P.	 (Office	 of	 Legislative	 Drafting	 and	 Publishing)	 ทำหน้าที่ 
ยกร่างกฎหมายลำดับรองของเครือรัฐออสเตรเลีย,	O.C.P.C.	(Office	of	the	Chief	Parliamentary	 
Counsel)	 ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายทั้งระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของมลรัฐ 
วิกตอเรีย	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานยกร่างกฎหมายเหล่านี้	 ล้วนมีความเชี่ยวชาญและ 
ประสบการณ์ในการยกร่างกฎหมายสูงมาก
	 สำหรับกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส	 
ในประเทศฝรั่งเศสนั้นหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมาย	 โดยมีสภาที่ปรึกษา 
แห่งรัฐ	 (Conseil	 d’État)	 ทำหน้าที่ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย	 นอกจากนี้	 สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ 
ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่รัฐบาล	 และเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง	 
โดยมสีถานะเชน่เดยีวกบัศาลปกครองสงูสดุดว้ย	(La	juridiction	suprême	de	l’ordre	administratif) 
		 ในประเทศไทย	 หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมายเอง	 โดยไม่มี 
หน่วยงานเฉพาะทำหน้าที่ยกร่างกฎหมาย	 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของร่างกฎหมายแล้ว	 
จะส่งร่างกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของรัฐสภา	 ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งของกระบวนการร่างกฎหมายของไทย	 คือ	 เจ้าหน้าที่ 
หนว่ยงานของรฐัผูย้กรา่งกฎหมายบางสว่นขาดประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการยกรา่งกฎหมาย 
และการศึกษาวิจัยกฎหมาย	 ทำให้ในชั้นตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา	 ต้องมีการแก้ไขร่างกฎหมาย	 ทั้งในเรื่องรูปแบบและโครงสร้างของกฎหมายที่ไม่มีความ 
สัมพันธ์สอดคล้องกัน	ตลอดจนถึงการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายอย่างมาก	และทำให้ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายนานกว่าที่ควรจะเป็น
	 การจะนำระบบของประเทศออสเตรเลียมาใช้โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นผู้ยกร่างกฎหมายเองนั้น	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีจำนวนบุคคลากรไม่มาก	 คงไม่ 
สามารถรบัภาระในการยกรา่งกฎหมายทัง้หมดของประเทศได้	การฝกึอบรมเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงานรฐั
ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายให้มีทักษะความชำนาญในการร่างกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น	
	 นอกจากนี้	 การเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายของหน่วยงาน 
ของรัฐก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องคำนึงถึง	 เพราะการสร้างความเชี่ยวชาญในการยกร่างกฎหมายเป็น 
เรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง	 การให้ค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสมจะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายไม่ย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นซึ่งมี 
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ในการยกร่างกฎหมายด้วย	

๔๖




