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บทนำ

รั ฐ สภาเป็น องค์ ก รผูใ้ ช้ อ ำนาจทางด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ โดย
รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได้ ก ำหนดให้ รั ฐ สภาประกอบด้ ว ย
สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุ ฒ ิส ภา โดยมี ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาประกอบกั น
เป็นสมาชิกรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ การตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนด และการให้ความเห็นชอบอันเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดินในเรื่องสำคัญต่าง ๆ
อำนาจหน้า ทีข่ องรั ฐ สภาหรื อ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ที ่ส ำคั ญ ประการหนึ ่ง คื อ “การควบคุ ม
การบริหารราชการแผ่นดิน” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ
กลไกสำหรับเพื่อใช้ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๙ การควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๑๕๖ – มาตรา ๑๖๒) อันได้แก่ การตั้งกระทูถ้ ามของสมาชิก
รัฐสภา การเปิดอภิปรายทัว่ ไปในสภาผูแ้ ทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวมทัง้ การขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน บทความนี้จงึ ใคร่ขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนใน
“การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติ” ดังนี้
๑. การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา
กระทู้ถ าม ๑ คือ คำถามทีส่ มาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้น เพื่อถาม
รัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายทีเ่ กี่ยวกับงานในหน้าทีข่ องรัฐมนตรี โดยต้องระบุว่าให้ตอบ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ และวุฒิสภา, กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิซชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๒ หน้า ๑๓๐.
๑
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ในราชกิ จจานุเ บกษาหรือให้ต อบในทีป่ ระชุมวุฒิส ภา เพื่อให้รัฐมนตรีทรี่ ับผิดชอบตอบซึ่งการที่
สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทูถ้ ามนั้นเป็นวิธีการควบคุมการทำงานของรัฐบาลอย่างหนึ่งทีม่ ีความสำคัญ
โดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลทีจ่ ะต้องตอบข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถามรัฐมนตรีมี ๒ ลักษณะ คือ
๑) คำถามเกีย่ วกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง
๒) คำถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคำถามที่สมาชิกตั้งขึ้น เมื่อเห็นว่า
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือ
ดำเนินการบริหารงานผิดพลาดบกพร่องไม่ตรงตามนโยบาย
การตั้งกระทู้ถามมีท้งั กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกระทู้ถามของสมาชิกวุฒสิ ภา
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาได้กำหนดรายละเอียด
หรือประเภทของกระทู้ถามไว้ทั้งที่มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้
๑.๑ กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี ๒ ประเภท๒ คือกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป
๑.๑.๑ กระทู้ถามสด
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสทิ ธิต้งั กระทู้ถามสดได้ครั้งละ ๑ กระทู้ โดยให้
ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามก่อนเริ่มประชุม
ตามเวลาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนด โดยระบุช่อื เรื่องที่จะถามพร้อมระบุวตั ถุประสงค์วา่ จะถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๑) เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
๒) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
๓) เป็นเรื่องเร่งด่วน
ในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทูถ้ ามสดในระเบียบวาระการประชุมได้
ไม่เกิน ๓ กระทู้ โดยให้จัดไว้ในลำดับทีห่ นึ่งของระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎร
จะเป็น ผูว้ ิ น ิจ ฉั ย ว่ า กระทูถ้ ามใดเป็ น กระทูถ้ ามสดหรื อ ไม่ และในสั ป ดาห์ ใ ดมีก ระทูถ้ ามสดที ่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยแล้วเกินจำนวน ๓ กระทู้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะจับสลาก
ให้เหลือเพียง ๓ กระทู้ ในจำนวน ๓ กระทู้นี้ หากปรากฏว่ามีกระทูถ้ ามทีเ่ ป็นเรื่องทำนองเดียวกัน
ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลำดับหลังตกไป
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๔๑.
“ข้อ ๑๔๑ กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) กระทู้ถามสด
(๒) กระทู้ถามทั่วไป.”
๒
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กระทู้ถามสดที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินจิ ฉัยแล้ว จะบรรจุเข้าระเบียบวาระ
กระทูถ้ ามสด และแจ้ง ให้น ายกรัฐ มนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทราบ การถามและการตอบ
กระทู้ถามสดในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ มีกำหนดเวลาไม่เกิน ๖๐ นาที และกระทู้ถามสดแต่ละกระทู้
ให้ถามด้วยวาจาได้เรื่องละไม่เกิน ๓ ครั้ง และต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๒๐ นาที
เว้นแต่สัปดาห์ใดมีกระทูถ้ ามสดน้อยกว่า ๓ กระทู้ ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลา
๖๐ นาที การถาม การชี้แจง หรือการตอบกระทู้ถามสดให้ดำเนินการในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
๑.๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
การตั ้ง กระทูถ้ ามทัว่ ไปต้ อ งเสนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ยืน่ ต่ อ ประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎร โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายและระบุว่าจะให้ตอบในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือในราชกิจจานุเบกษา กระทู้ถามที่ตอ้ งตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ให้ บ รรจุ เ ข้ า ระเบีย บวาระการประชุ ม ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ทีส่ ่ ง กระทูถ้ ามไปยัง รั ฐ มนตรี
ส่วนกระทูถ้ ามทีต่ ้องตอบในราชกิจจานุเบกษา ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ไปยังรัฐมนตรี
ในการประชุมครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทูถ้ ามทัว่ ไปในระเบียบวาระการประชุม
ได้ไม่เกิน ๓ กระทู้ แต่ถา้ หากมีกระทูถ้ ามทัว่ ไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจำนวนมาก ประธานสภา
จะบรรจุกระทูถ้ ามทัว่ ไปเกิน ๓ กระทูก้ ็ได้ โดยให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมในลำดับทีห่ นึ่ง
ถัดจากกระทู้ถามสด
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๑.๒ กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
กระทู้ถามของสมาชิกวุฒสิ ภามี ๒ ประเภท๓ คือกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
และกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีท่เี ป็นกระทู้ถามที่ตอ้ งตอบในราชกิจจานุเบกษา ให้ประธานวุฒสิ ภาแจ้ง
รัฐมนตรีผ้ซู ่งึ ถูกตั้งกระทู้ถาม เพื่อดำเนินการตอบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่รฐั มนตรีได้รบั กระทู้ถามนั้น
และหากรัฐมนตรีได้ตอบแล้วในราชกิจจานุเบกษา หรือมีเหตุขดั ข้องไม่ตอบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบต่อไป
๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
ในกรณีทีเ่ ป็นกระทูถ้ ามทีต่ ้องตอบในทีป่ ระชุมวุฒิสภา ให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมวุฒิสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง แต่ในกรณี
ที่เป็น “กระทู้ถามด่วน”๔ ให้ประธานวุฒิสภาจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง และให้แจ้ง
ไปด้วยว่าได้กำหนดให้ผู้ตั้งกระทูถ้ ามเรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การกำหนดเวลาดังกล่าวให้
ประธานวุฒิสภาคำนึงถึงความสำคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะได้ทราบ
โดยปัจจุบันนั้นเป็นหลักพิจารณา หากประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุกระทูถ้ ามเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภาได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทปี่ ระชุมวุฒิสภาและ
ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
ในการประชุ ม วุ ฒิ ส ภาครั ง้ หนึ ่ง ๆ ให้ บ รรจุ ก ระทูถ้ ามได้ ไ ม่เ กิ น ๕ กระทู้
แต่ถ้าหากมีกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทูถ้ ามเกิน ๕ กระทูก้ ็ได้ การถาม
และการตอบกระทูถ้ ามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
นอกจากนีใ้ นการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ห้ามมิให้ผู้ตั้งกระทูถ้ ามคนเดียวกันถามเกิน ๑ กระทู้
เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕๙.
“ข้อ ๑๕๙ การตั้งกระทูถ้ าม ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานวุฒิสภา โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง
หรือนโยบาย และให้แสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา หรือจะให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
ข้อเท็จจริงใด ๆ ทีอ่ ้างประกอบกระทูถ้ าม ต้องเป็นข้อเท็จจริงทีผ่ ู้ตั้งกระทูถ้ ามรับรองว่าถูกต้อง แม้จะมิได้ยืนยันรับรองไว้
ในกระทู้ถามก็ตาม และถ้าจำเป็นจะต้องมีคำชี้แจงประกอบ ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
คำถาม ข้อเท็จจริงทีอ่ า้ ง ตลอดจนคำชีแ้ จงประกอบ ต้องไม่ฟมุ่ เฟือย วนเวียน ซ้ำซากหรือมีลกั ษณะเป็นทำนองอภิปราย”.
๔
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖๓.
“ข้ อ ๑๖๓ กรณีท เี ่ กี ่ย วกั บ ประโยชน์ส ำคั ญ ของแผ่ น ดิ น หรื อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ทีม่ ีค วามจำเป็ น รี บ ด่ ว นในอัน ทีจ่ ะรั ก ษา
ความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องทีร่ ัฐมนตรีควรจะต้องชี้แจงหรือ
ดำเนินการโดยทันทีนั้น จะตั้งกระทู้ถามด่วนก็ได้.”
๓

116

จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๒. การขอเปิดอภิปรายทั่วไป
การขอเปิดอภิปรายทัว่ ไป เป็นมาตรการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นมาตรการทีส่ ำคัญและมีประสิทธิภาพมาก การเปิดอภิปรายทัว่ ไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในระบบรั ฐ สภา เพราะสามารถเป็ น เครื ่อ งมือ เหนี ่ย วรั ้ง และ
ถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ดีที่สุด
การขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปนัน้ มีทงั้ ในสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาโดยแยกพิจารณาได้
ดังนี้
๒.๑ การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาผู้แทนราษฎร
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาผู้แทนราษฎร มีอยู่ ๒ กรณี คือ การเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื ่อ ลงมติ ไ ม่ไ ว้ ว างใจนายกรั ฐ มนตรี และการเปิ ด อภิ ป รายทัว่ ไปเพื ่อ ลงมติ ไ ม่ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี
เป็นรายบุคคล
๒.๑.๑ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๘ และข้อบังคับการประชุม
สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีไว้ ดังนี้
๑) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒) การเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ต้องทำเป็นหนังสือ โดยระบุเรื่องที่ขอเปิดอภิปราย และเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คนต่อไปไว้ในญัตติด้วย
๓) ในการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ถ้าเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีทมี่ ีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริต
ต่อหน้าทีร่ าชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะต้องแสดงหลักฐาน
การยืน่ คำร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วยเมื่อได้มี
การยื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดำเนินการไต่สวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔) เมือ่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วให้ทำการตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งผูเ้ สนอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับญัตติ เมือ่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของญัต ติ แ ล้ว ให้ บ รรจุ เ ข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม เป็ น เรื ่อ งด่ ว นและแจ้ ง ให้
นายกรัฐมนตรีทราบ
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๕) เมือ่ ได้ ม ีก ารเสนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทัว่ ไปเพื ่อ ลงมติ ไ ม่ไ ว้ ว างใจ
นายกรัฐมนตรีแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
๖) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นทีม่ ีสิทธิอภิปรายชี้แจง ในการชี้แจง
จะชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละ
หลายคนก็ได้
๗) เมือ่ การอภิปรายทัว่ ไปสิ้นสุดลง ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี โดยการลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันทีก่ ารอภิปราย
สิ้นสุดลง
๘) มติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตอ้ งมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
๙) ในกรณีท่มี ติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมคี ะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปนั้น เป็นอันหมดสิทธิทีจ่ ะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
๑๐) ในกรณีทมี่ ติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำชื่อผู้ทีไ่ ด้รับ
การเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
เป็นรายบุคคล

๒.๑.๒ การเสนอญั ต ติข อเปิ ด อภิ ป รายทั ่ว ไปเพือ่ ลงมติไ ม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ และข้อบังคับการประชุม
สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้ ดังนี้
๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของจำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒) การเสนอญั ต ติ ข อให้ เ ปิ ด อภิ ป รายทัว่ ไปเพื ่อ ลงมติ ไ ม่ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี
เป็นรายบุคคลต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุชื่อเรื่องที่จะขอเปิดอภิปราย
๓) รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตำแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งอื่น
ภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
หรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเดิมไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันทีส่ มาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งอื่น ให้รฐั มนตรีคนนั้น
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป
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๔) ในการเสนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทัว่ ไปเพื ่อ ลงมติ ไ ม่ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี
เป็ น รายบุคคล ถ้าเป็น เรื่องที่เ กี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อ ไป
ในทางทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะต้องแสดง
หลักฐานการยืน่ คำร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วย
เมื่อได้มีการยื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภาแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งรอผลการดำเนินการ
ไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๕) เมือ่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้ว ให้ทำการตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรแจ้ ง ผูเ้ สนอทราบภายใน ๗ วั น นั บ แต่ วั น ทีไ่ ด้ รั บ ญั ต ติ เมือ่ ประธานสภาผู ้แ ทนราษฎร
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของญัตติแล้ว ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนและแจ้ง
ให้รัฐมนตรีทราบ
๖) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเท่านั้นทีม่ ีสิทธิอภิปรายชี้แจง ในการชี้แจง
จะชี้แจงคำอภิปรายของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละ
หลายคนก็ได้
๗) เมือ่ การอภิปรายทัว่ ไปสิ้นสุดลง ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี โดยการลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
๘) มติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
๙) ในกรณีทมี่ ติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมีคะแนนเสียงไม่มากกว่า
กึ่งหนึง่ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปนัน้ เป็นอันหมดสิทธิทจี่ ะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อ
ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
๒.๑.๓ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
หรือ รัฐ มนตรีเ ป็ น รายบุ ค คลของพรรคการเมื อ งที ่ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรมิ ไ ด้อ ยู ่ใ นสั ง กั ด
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดพรรคนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี (พรรคฝ่ายค้านเสียงข้างน้อย
ในสภาผู้แทนราษฎร)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๐ ได้บัญญัติหลักการใหม่
ในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้สามารถใช้สิทธิความเป็น
ผูแ้ ทนปวงชนชาวไทยของตนในการควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยให้ สิ ท ธิ ส มาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ ิไ ด้ อ ยูใ่ นพรรคการเมือ งทีส่ มาชิ ก ในสั ง กั ด พรรคนั ้น ดำรงตำแหน่ ง รั ฐ มนตรี
(พรรคฝ่ายค้าน) ทีไ่ ม่สามารถขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปในกรณีปกติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙ เนือ่ งจากมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงเกณฑ์ทจี่ ะเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไป ให้สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้ โดยรัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อคณะรัฐมนตรี
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ได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่า ๒ ปีแล้ว ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรทีม่ ิไ ด้ อ ยูใ่ นพรรคการเมื อ งทีส่ มาชิ ก ในสั ง กั ด ของพรรคนั ้น
ดำรงตำแหน่ง รัฐ มนตรี ขอเปิด อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เป็น รายบุค คลได้ โดยมีหลักเกณฑ์แ ละวิธีการขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาแล้ว
ในข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒
๒.๒ การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒสิ ภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๑ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑ การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑) สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของวุฒิสภา เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง
ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
๒) การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒสิ ภาดังกล่าว ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒสิ ภา
โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกีย่ วกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินในเรื่องใด
๓) ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งการขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภาไปยังนายกรัฐมนตรี
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน
๔) เมือ่ คณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินในเรื่องที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแล้ว สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได้
๕) รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสทิ ธิท่จี ะอภิปรายตอบข้อซักถาม รัฐมนตรีจะตอบสมาชิกวุฒสิ ภา
ทีซ่ ักถามและอภิปรายในเรื่องทีข่ อเปิดอภิปรายทัว่ ไปทีละคนตามลำดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละ
หลายคนก็ได้
๖) เมือ่ การอภิปรายทัว่ ไปสิ้นสุดลงจะไม่มีการลงมติและการขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปใน
วุฒิสภาดังกล่าวนี้ จะกระทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

บทสรุป

หลักการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้น มีความสำคัญอย่างยิง่
สำหรั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในระบบรั ฐ สภา โดยเป็ น กลไกในการรั ก ษาดุ ล ยภาพ
แห่ ง อำนาจระหว่า งฝ่ายบริ ห ารซึ ่ง มีอ ำนาจในการบริ หารราชการแผ่ นดิ นกั บฝ่ ายนิ ติบัญ ญั ติซึ ่งมี
อำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จึงได้บัญญัติหลักการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยบัญญัติไว้ในหมวด ๖ รัฐสภา
ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยเฉพาะ และมีความชัดเจนกว่ารัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับทีผ่ ่านมาทีม่ ิได้บัญญัติหลักการไว้เป็นหมวดหมู่เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม นอกจากกลไกในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นกลไกหลักดังกล่าวแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติหลักการ
อันเป็นกลไกเสริม สำหรับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินเอาไว้อีกหลายเรื่อง เช่น การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ
การตรวจสอบโดยระบบคณะกรรมาธิ ก าร และการถอดถอนผู ้ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ งและ
ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับสูง ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทีต่ ้องการ
แก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทีก่ ่อให้เกิดการผูกขาด
อำนาจรั ฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม การดำเนินการทางการเมืองทีข่ าดความโปร่งใส
ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมา
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