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บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยนืตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ซ่ึงปจจุบันมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศใชยทุธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๑   โดยมียทุธศาสตรชาติ 
๖ ดาน คือ ๑) ดานความม่ันคง ๒) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ๓) ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ๕) ดานการ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ ๖) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ประกอบกับในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย 
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และมีความ
สมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ ประการท่ีสอง สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม 
และมีโอกาสทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ํา ประการท่ีสาม ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยในการปฏิรูปประเทศใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการ

๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๒ ก หนา ๑ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.
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กระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น

เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
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จุ ล นิิ ติ ๘๒

กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปจจุบันมีการประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๑๒ ดาน๒  เพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายในการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ 

โดยการขับเคล่ือนประเทศใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติน้ัน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐๓ ไดกําหนดใหวุฒิสภาเขาไปมีหนาท่ี
และอํานาจท้ังในสวนของการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และในสวนของ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซ่ึงถือวา
มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

การบริหารราชการแผนดินเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศและตาม
ยุทธศาสตรชาติน้ัน จําเปนตองอาศัยกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ ซ่ึงการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดกระบวนการพิจารณาท่ีแตกตางจากการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ัวไปหลายประการ ดังน้ัน การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึน
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จึงเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศเพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับน้ี จึงขอนําเสนอ
เร่ือง “กระบวนการตราพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังน้ี

๒ แผนการปฏิรูปประเทศมี ๑๒ ดาน ดังน้ี ๑) ดานการเมือง ๒) ดานการบริหารราชการแผนดิน ๓) ดานกฎหมาย 
๔) ดานกระบวนการยุติธรรม ๕) ดานการศึกษา ๖) ดานเศรษฐกิจ ๗) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๘) ดานสาธารณสุข 
๙) ดานส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐) ดานสังคม ๑๑) ดานพลังงาน และ ๑๒) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ. 

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาท่ี

และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ในการน้ี ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนา ในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตอรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน

 รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหเสนอและพิจารณาในท่ีประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา

 รางพระราชบัญญัติใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัติน้ันในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติ
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติน้ัน
เปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของแตละสภา อาจเขาช่ือกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหวินิจฉัย การย่ืนคํารองดังกลาวตองย่ืน
กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ันแลวเสร็จ

  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการรวมซ่ึงประกอบดวยประธานวุฒิสภา
เปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหน่ึง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหน่ึง และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญคนหน่ึงซ่ึงเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการ เพ่ือวินิจฉัย

 การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคส่ีใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาว
ใหเปนท่ีสุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยน้ัน”.
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๑. ความมุงหมายของการตราพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

การตราพระราชบัญญัติเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เปนหลักการใหม
ท่ีมีการบัญญัติข้ึนเปนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐โดยมี
ความมุงหมายสําคัญ ดังน้ี๔ 

  (๑) กําหนดใหการเสนอกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศมีข้ันตอนท่ีแยกอยางชัดเจน
จากข้ันตอนการเสนอรางกฎหมายท่ัวไป กลาวคือ การเสนอกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ
ใหเสนอและพิจารณาในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา ซ่ึงแตกตางจากการเสนอรางกฎหมายท่ัวไป
ท่ีตองเสนอผานสภาผูแทนราษฎรกอนแลวจึงเสนอเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภา สําหรับกรณีมีประเด็น
วารางกฎหมายท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเปนรางกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศหรือไม ใหมีกลไก
การพิจารณาวินิจฉัยเปนการเฉพาะ

 (๒) กําหนดกระบวนการใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบกรณีเปนรางพระราชบัญญัติ
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพ่ือประโยชนในการติดตามและ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ แตในกรณีคณะรัฐมนตรีไมไดแจงดังกลาว หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติน้ันเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 
๑ ใน ๕ ของแตละสภา อาจเขาช่ือกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาว
ตองยื่นกอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ัน
แลวเสร็จ ซ่ึงเม่ือประธานรัฐสภาไดรับคํารองแลว ใหเสนอตอคณะกรรมการรวมซ่ึงประกอบดวย
ประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหน่ึง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหน่ึง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหน่ึง ซ่ึงเลือกกันเองระหวาง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการเพ่ือวินิจฉัย คําวินิจฉัยดังกลาว
ใหเปนท่ีสุด

 ๒. กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ดังน้ี
 ๒.๑ บุคคลผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ

  ในการเสนอร างพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม กําหนดใหเฉพาะ 
“คณะรัฐมนตรี” เทาน้ันท่ีมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงแตกตางจากผูมีสิทธิเสนอ

๔ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐, (กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๖๒), หนา ๕๐๒.
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จุ ล นิิ ติ ๘๔

กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย

รางพระราชบัญญัติทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ ที่กําหนดใหบุคคล
ดังตอไปน้ีมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ

  (๑) คณะรัฐมนตรี
 (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน
 (๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเสนอกฎหมายตาม

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ ท้ังน้ี ตามกฎหมายวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย

  ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) หรือ (๓) เปนรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงิน๕ จะเสนอไดก็ตอเม่ือมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี

   ๒.๒ การพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ

  สําหรับรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา เมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแลว ใหบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเปนเรื่องดวน โดยการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหกระทําเปน ๓ วาระตามลําดับ โดยวาระท่ีหน่ึง
ใหรัฐสภาพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เมื่อรัฐสภามีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหรัฐสภาพิจารณาตามลําดับตอไป
เปนวาระท่ีสอง โดยการพิจารณาในวาระท่ีสองแบงเปน ๒ ชวง คือ ชวงแรกเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศในข้ันคณะกรรมาธิการ เม่ือคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว ชวงที ่สองจะเปนการพิจารณาในที ่ประชุมรัฐสภา เมื ่อรัฐสภาไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศในวาระท่ีสองเสร็จแลว
ใหรัฐสภาลงมติในวาระที่สามวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู เมื่อรัฐสภา

     ๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๓๔ รางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดังตอไปน้ี
    (๑) การต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร
    (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
    (๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินของรัฐ
   (๔) เงินตรา
    ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมรวมกัน
ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย
    ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณากรณีตามวรรคสองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมี
กรณีดังกลาว
    มติของท่ีประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด”.  
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๘๕

ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศแลว ใหประธานรัฐสภาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๑๖ ตอไป

 ๒.๓ กรณีมีปญหาวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ หรือไม

     รางพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอ
รางพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕
ของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาวตองยื่น
กอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัติน้ันแลวเสร็จ

  เม ื ่อประธานร ัฐสภาได ร ับค ําร องด ังกล าว ให ประธานร ัฐสภาเสนอเร ื ่องต อ 
“คณะกรรมการรวม” ซ่ึงประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎร
คนหน่ึง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหน่ึง และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปน
กรรมการ เพ่ือวินิจฉัย การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนท่ีสุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยน้ัน

  ในการน้ี เพ่ือประกอบการทําความเขาใจกระบวนการตราพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึน
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โปรดดูแผนภูมิ
ดังตอไปน้ี       

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๑ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๘๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ จะตราข้ึนเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนํา

และยนิยอมของรัฐสภา
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 

ใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับเปนกฎหมายได”. 

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

๑๒ ด�าน
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จุ ล นิิ ติ ๘๖

กระบวนการตราพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย

กระบวนการตราพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตาม 
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา

ประธานรัฐสภา

แจงวาเปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖ 

การปฏิรูปประเทศ

ไมไดแจงวาเปน
ราง พ.ร.บ. ตามหมวด ๑๖

การปฏิรูปประเทศ

ส.ส. หรือ ส.ว.
ไมนอยกวา ๑ ใน ๕ 
ของแตละสภาเห็นวา

เปนราง พ.ร.บ. 
ตามหมวด ๑๖ 

การปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการรวมเพื่อวินิจฉัย
 - ประธานวุฒิสภา เปนประธาน
 - รองประธานสภาผูแทนราษฎร ๑ คน
 - ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
 - ผูแทนคณะรัฐมนตรี ๑ คน
 - ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
  ในวุฒิสภาซ่ึงเลือกกันเอง ๑ คน

พิจารณาตามกระบวนการตรา พ.ร.บ.
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปนราง พ.ร.บ.
ตามหมวด ๑๖

การปฏิรูปประเทศ

ไมเปนราง พ.ร.บ. 
ตามหมวด ๑๖

การปฏิรูปประเทศ

พิจารณา ๓ วาระ

รัฐสภา
เห็นชอบ

ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ใชบังคับเปนกฎหมาย

รัฐสภา
ไมเห็นชอบ

ตกไป

คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ

หมายเหตุ :  ๑. การยื่นคํารองขอตอประธานรัฐสภาน้ัน ส.ส. หรือ ส.ว. ตองยื่นกอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณา
รางพระราชบัญญัติน้ันแลวเสร็จ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ วรรคสาม)

  ๒. การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมใหเปนท่ีสุด และใหประธานรัฐสภา
ดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยน้ัน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ วรรคหา)
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๘๗

บทสรุป
รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 

๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญน้ัน เปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการขับเคล่ือนประเทศไทยใหเปนไป
ตามแผนการปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตรชาติ ดังน้ัน ตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงไดกําหนดกระบวนการตราพระราชบญัญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดาํเนินการตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ แตกตางจากกระบวนการตรากฎหมายทั่วไป โดยกําหนดใหเสนอและพิจารณา
ในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา ท้ังน้ี เพ่ือใหกระบวนการตราพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีความรวดเร็วและสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติซ่ึงมีความยืดหยุนและสามารถเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
และสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน 

อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นท่ีตองติดตามกันตอไปวากระบวนการตรารางพระราชบัญญัติ
จะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ในอนาคตเม่ือมีวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
หลักแลว จะมีการดําเนินการเชนใด เนื่องจากตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวากระบวนการตรารางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึน
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ท่ีใหเสนอ
และพิจารณาในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาน้ัน จะมีกําหนดระยะเวลาเทาใด คงกําหนดไวแตเพียง
ใหอํานาจ “วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙” มีหนาท่ีและอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติเทาน้ัน โดยมาตรา ๒๖๙ (๔) กําหนดอายุของวุฒิสภาไว ๕ ป นับแตวันท่ีมี
พระบรมราชโองการแตงต้ัง ซ่ึงการปฏิรูปประเทศมิไดมีการกําหนดไววาใหดําเนินการภายในระยะเวลา
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ หากแตตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 
ท้ังน้ี เพ่ือใหการปฏิรูปประเทศไทยเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals - SDGs) และบรรลุตามวิสัยทัศนของประเทศคือ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”   

81-87-MAC6.indd   8781-87-MAC6.indd   87 5/5/20   1:12 PM5/5/20   1:12 PM

creo





