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ระบบคณะกรรมาธิการ
กลไกการทำงานของสภา

๑. บทนำ
	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบตัวแทนไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ	 
(parliamentary	system)	ระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกา	(presidential	 system)	 
หรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาแบบฝรั่งเศส	(semi	-	presidential	or	semi	-	parliamentary	 
system)	 ทุกระบบล้วนถือว่า	 “คณะกรรมาธิการ”	 มีความสำคัญในการสนองตอบต่อภารกิจ 
ของสภา	ในกรณีของประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา	รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๓๕	 บัญญัติให้สภาผู ้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภา	มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ	 และมีอำนาจเลือกบุคคล 
ผู้เป็นสมาชกิหรอืมิไดเ้ปน็สมาชกิ	ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	เพื่อกระทำกิจการ	พจิารณาสอบสวน	 
หรือศึกษาเรื ่องใด	ๆ 	อันอยูใ่นอำนาจหน้าทีข่องสภา	 แล้วรายงานต่อสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาต่อไป	
	 คณะกรรมาธิการ	จึงถือเป็นส่วนหนึ ่งขององค์กรนิติบัญญัติท ีจ่ะต้องทำกิจการตาม 
ภารกิจต่าง	ๆ 	ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากสภา	ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วระบบคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะของ	 
สภาผู้แทนราษฎร	วฒิุสภา	หรอืรฐัสภาก็ดี	ตา่งมวัีตถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ปน็กลไกชว่ยเสรมิสรา้งการทำงาน 
ขององค์กรนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะการแบ่งเบาภารกิจของ 
องค์กรนิติบัญญัติ	 ซึ่งนับวันจะมีขอบเขตกว้างขวางและมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ขึ้นตามสังคมโลก 
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้
	 ดงัน้ัน	คอลัมน์	คมความคดิ	เขม็ทิศรฐัธรรมนญู	จงึใครข่อนำเสนอเรื่อง	“ระบบคณะกรรมาธกิาร 
กลไกการทำงานของสภา”	ดังนี้
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๒. วิวัฒนาการระบบคณะกรรมาธิการของประเทศไทย
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ	
เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	๒๔๗๕	ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก	 คือ	 พระราชบัญญัติ 
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕	เป็นหลักในการปกครองประเทศ	
	 ซึ่งระบบคณะกรรมาธิการจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อม	ๆ 	กับกระบวนการพัฒนา 
ประชาธิปไตยในประเทศไทย	 โดยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั ่วคราว	 
พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 มาตรา	 ๒๖	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้สภามีอำนาจตั้งอนุกรรมการ	 (รัฐธรรมนูญ 
ใช้คำว่า	 “อนุกรรมการ”	 มิใช่คำว่า	“กรรมาธิการ”	หรือ	“อนุกรรมาธิการ”)	 เพื่อทำการอย่างใด 
อย่างหนึง่หรือให้สอบสวนพิจารณาทำความเห็นในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งขึ ้นเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
เพื่อปรึกษาหารือตกลงอีกชั้นหนึง่	 โดยประธานอนุกรรมการนั้นเมือ่สภาไม่ได้ตั้งก็ให้อนุกรรมการ 
เลือกกันเองตั้งขึ้นเป็นประธานได้	 ซึ่งเมือ่พิจารณาบทบาทอำนาจหน้าทีข่องอนุกรรมการดังกล่าว 
แล้วจะพิจารณาเห็นว่าเป็นบทบาทและอำนาจหน้าทีล่ักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมาธิการ  
ซึง่บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการเป็นครัง้แรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
๒๔๗๕ มาตรา ๔๓๑ 
	 โดยทีพ่ระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๔๗๕ 
(รัฐธรรมนูญ	ฉบับที่	๑)	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 (รัฐธรรมนูญ	
ฉบับที่	 ๒)	 บัญญัติให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว	 คือสภาผู้แทนราษฎร	 ดังนั ้นคณะกรรมาธิการ 
ในระยะเริ่มแรกจึงมีเฉพาะคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น	สำหรับคณะกรรมาธิการ 
ของวุฒิสภานัน้เกิดขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๙๒   

๓. ประโยชน์และความจำเป็นของระบบคณะกรรมาธิการ
	 เนือ่งจากภารกิจของสภานัน้มีหลายด้านด้วยกันและมีความสลับซับซ้อน	 จึงมีความจำเป็น
ทีจ่ะต้องมีคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าทีช่่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสภาในการพิจารณาศึกษาญัตติ๓   

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	มาตรา	๔๓.
	 “มาตรา	๔๓	สภาผูแ้ทนราษฎรมีอำนาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ	และมีอำนาจเลือกบุคคลทีเ่ป็น 
สมาชิกหรือมิได้เป ็นสมาชิกก็ตาม	 เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื ่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความใด	ๆ 	 
อันอยูใ่นวงงานของสภาแล้วรายงานต่อสภา	คณะกรรมาธิการทีก่ล่าวนี้ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด	ๆ  มาชี้แจงแสดงความเห็น 
ในกิจการที่กระทำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๗	 นั้น	 ท่านว่าคุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรา 
นี้ด้วย”	
   ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๙	มาตรา	๕๙.	
	 “มาตรา	๕๙	พฤฒสภาและสภาผูแ้ทนมีอำนาจเลือกสมาชิกในสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือก 
บุคคลทีเ่ป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกในสภาก็ตามเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความ 
ใด	ๆ 	อันอยูใ่นวงงานของสภา แล้วรายงานต่อสภาคณะกรรมาธิการทีก่ล่าวนี ้ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด	ๆ 	มาชี้แจงแสดงความเห็น 
ในกิจการท่ีกระทำหรือพิจารณาอยู่น้ันได้เอกสิทธิท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๔๒	น้ัน	ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าท่ีตามมาตราน้ีด้วย”
 ๓ญัตติ	หมายถึง	ข้อเสนอใด	ๆ 	ที่มีความมุ่งหมายจะให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร.
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หรือประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	ก่อนทีจ่ะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา	ประกอบกับการดำเนินการของ 
คณะกรรมาธิการสามารถกระทำได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยูน่อกสมัยการประชุมทำให้การทำงานของ 
สภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
	 ดังนั้น	สภาจะได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบคณะกรรมาธิการตามเหตุผลและความจำเป็น	
จำแนกได้ดังนี้๔ 
	 ๓.๑	 เป็นการแบ่งเบาภาระของสภา	 เนื่องจากกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ของรัฐและสภาได้เพิ ่ม 
มากขึ้นเป็นลำดับ	 จำนวนร่างพระราชบัญญัติและความซับซ้อนของประเด็นปัญหาทีน่ำเข้าสู ่ 
การพิจารณาของสภาได้เพิ่มมากขึ้นตามภารกิจทีร่ัฐธรรมนูญกำหนด	 และบางครั้งทำให้การพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่คล่องตัว	สภาจึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสภา	 โดยคณะกรรมาธิการทำหน้าทีเ่ป็นเสมือนผู้ช่วยสภาในการวินิจฉัย 
ปัญหา	 หรือกระทำกิจการต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 และ 
สามารถประหยัดเวลาให้กับสภาด้วย
	 ๓.๒	 ได้ผู้เชีย่วชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน	 มาเสริมกิจการของสภาให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น	 
กล่าวคือ	 ในกรณีทีร่่างพระราชบัญญัติทีเ่ข้าสู่การพิจารณาของสภานั้น	 หากเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับวิชาชีพหรือมีลักษณะเฉพาะ	จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้	ความชำนาญ	ในสาขาเฉพาะนั้น	ๆ 	 
ในกรณีนีส้ภาอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้พิจารณา	 โดยสภาสามารถแต่งตั้งบุคคล 
ซึ ่งม ิได้เป็นสมาชิกแต่ม ีความรู ้ความชำนาญเฉพาะด้านตรงกับประเด็นปัญหานั ้นเข้ามาเป็น 
กรรมาธิการได้
	 ๓.๓	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ในการประชุมพิจารณา 
ศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ก่อนทีส่ภาจะลงมตินัน้	 เป็นความจำเป็นอย่างยิง่ทีส่ภาจะได้ 
รับข้อม ูลท ีถู่กต้องและเหมาะสม	 เพื ่อประกอบการวินิจฉัยลงมติ  
ของสภา	 ระบบคณะกรรมาธิการจึงเป็นเครื ่องมือทีด่ี 
ทีจ่ะทำหน้าทีใ่นการกลัน่กรองและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจของสภา 
กอ่นลงมติ	อันจะทำให้มติของสภามีความถกูตอ้งสมบรูณ์	 
	 ๓.๔	 สามารถติดตามผลการบริหารราชการ 
แผ่นด ินของฝ่ายบร ิหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบคณะกรรมาธิการจะเป็นกลไกของสภาให้สามารถ 
ติดตามผลการบริหารราชการแผ ่นดินได้อย ่างม ี 
ประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือของสภาทีจ่ะได้รับทราบ 
ปัญหาต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะปัญหาในเชิงนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

	 ๔ไพบูลย์		วราหะไพฑูรย์,	บทบาทอำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมาธกิารสามญัประจำวฒิุสภา,	วทิยานพินธห์ลกัสตูรนติศิาสตร 
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำแหง,	พ.ศ.	๒๕๔๑,	หน้า	๖๖	–	๖๗.		
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 ๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕.	
 ๖ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๘๓.

๔. ประเภทของคณะกรรมาธิการ
	 คณะกรรมาธิการ	 ประกอบด้วย	 กลุ่มบุคคลทีส่ภาแต่งตั้งขึ้นจากผู้ทีม่ีความรู้	 ความสามารถ	 
และความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึง่	เพื่อทำหน้าทีพ่ิจารณาร่างกฎหมาย	กระทำกิจการ	พิจารณา 
สอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ทีอ่ยูใ่นอำนาจหน้าทีข่องสภาแล้วรายงานต่อสภา	 อันเป็นการแบ่งเบา 
ภาระหน้าทีข่องสภา	 บุคคลเหล่านีอ้าจจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	หรืออาจเป็น
บุคคลทั่วไปก็ได้
	 สำหรับประเภทของคณะกรรมาธิการนั ้น	 รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของ 
แต่ละสภาได้แบ่งแยกประเภทของคณะกรรมาธิการตามลักษณะคุณสมบัติของบุคคลทีป่ระกอบขึ้น 
เป็นคณะกรรมาธิการและกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายให้กระทำ	 ซึ่งอาจมีลักษณะประจำหรือเฉพาะกิจ 
เฉพาะกรณีก็ได้ตามแต่สภาจะเห็นสมควร	 นอกจากนี ้ย ังม ีกรรมาธิการบางประเภทเกิดขึ ้น 
ตามความจำเป็นของสภาทีต่้องดำเนินการบางเรื ่องบางกรณีตามทีร่ัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ 	 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น	๖	ประเภท	ดังนี้
	 ๑)	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
	 ๒)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
	 ๓)	 คณะกรรมาธิการร่วมกัน
	 ๔)	 คณะกรรมาธิการเต็มสภา
	 ๕)	 คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา	
	 ๖)	 คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๑๒๑

 ๔.๑	คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา๕  (Standing Committee) 
	 	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา	คอื	คณะบคุคลท่ีสภาเลอืกและแตง่ตั้งขึ้นจากบคุคล 
ผู้เป็นสมาชกิของสภาเท่าน้ัน	กล่าวคอื	ถา้เป็นคณะกรรมาธกิารสามญัของสภาผู้แทนราษฎรก็จะแตง่ตั้ง 
จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	ในทำนองเดียวกันคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาก็จะแต่งตั ้ง 
จากสมาชิกวุฒิสภา	คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภามีหน้าทีพ่ิจารณาร่างกฎหมาย	กระทำกิจการ	
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด	ๆ 	ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา	
	 	 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑๖	กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผูแ้ทนราษฎรจำนวน	๓๕	คณะ	แต่ละคณะประกอบด้วย 
กรรมาธิการจำนวน	 ๑๕	 คน	 หากมีความจำเป็นจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีก 
เมือ่ใดก็ได้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ	 
เพราะหากดำรงตำแหน่งกรรมาธกิารหลายคณะพรอ้ม	ๆ 	กัน	อาจทำใหก้ารปฏิบตังิานขาดประสทิธิภาพ 
เพราะไม่ได้มุ่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจัง	
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	 	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑๗		กำหนดให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำวุฒิสภาจำนวน	๒๒	คณะ	แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่า	๙	คน	 
แต่ไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 หากมีความจำเป็นหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำ 
วุฒิสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได	้ สมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง 
กรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาได้ไม่เกินสองคณะ	เว้นแต่สมาชิกทีด่ำรงตำแหน่งเป็นประธาน 
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา	ใหด้ำรงตำแหน่งกรรมาธกิารสามัญประจำวฒุสิภาไดค้ณะเดยีว	
สำหรบัสมาชกิวฒุสิภาผู้ดำรงตำแหนง่เลขานุการคณะกรรมาธิการสามญัประจำวุฒิสภาจะดำรงตำแหนง่ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาอื่นอีกไม่ได้

 ๔.๒	คณะกรรมาธิการวิสามัญ๘ (Ad hoc Committee)  
							 	 คณะกรรมาธกิารวสิามัญ	คอื	คณะบคุคลท่ีสภาเลอืกและแตง่ตั้งขึ้นจากบคุคลผู้เปน็สมาชกิ 
หรอืมิไดเ้ป็นสมาชกิของแตล่ะสภา	กล่าวคอื	ถา้เปน็คณะกรรมาธิการวิสามญัของวุฒิสภา	ก็จะต้องตั้งขึ้น 
จากผูท้ีเ่ป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึง่	 และแต่งตั้งจากบุคคลทัว่ไปอีกจำนวนหนึ่ง	 โดยในจำนวนนี ้
อาจแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ได้	 ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้ 
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา
			 	 สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นในกิจการของสภา	 
ซึ ่งไม่อยูใ่นอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาคณะใดคณะหนึ่ง	 หรืออาจจะ
เป็นเรื ่องที ่คาบเกี ่ยวกับอำนาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา		
หลายคณะ	 ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู	้ ความเชี่ยวชาญ	 และความชำนาญโดยเฉพาะ	
หรือจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องด้วย	 โดยหลักแล้วเมื่อปฏิบัติหน้าทีเ่สร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมทัง้เสนอรายงาน 
ต่อสภาท่ีมีคำส่ังแตง่ตั้งแล้วคณะกรรมาธกิารวิสามญัก็จะสิ้นสภาพไป	จำนวนคณะของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญจะไม่มีการกำหนดจำนวนคณะไว้แน่นอนซึ่งต่างกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา	 และ 
จะตั้งขึ้นเมือ่ใดขึ้นอยูก่ับมติของสภาทีจ่ะพิจารณา	 ส่วนจำนวนกรรมาธิการในแต่ละคณะก็มิได้มีการ 
กำหนดไวชั้ดเจน	แตล่ะสภาจะกำหนดจำนวนกรรมาธกิาร 
เมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
  นอกจากน้ี	 ในส่วนของวุฒิสภาตาม 
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๘๐	ได้บัญญัติ 
ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้น 
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน	๓๑	คน	ประกอบด้วยประธาน 
วุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
คนหน ึง่ เ ป ็นประธานคณะกรรมาธิ ก า ร 	 ผู ้แทน 
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ	ๆ 	ละหน่ึงคน 

 ๗ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๗๗.
 ๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕.
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สมาชิกวุฒิสภาที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคนและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการ 
มีอำนาจหน้าที่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืเรื่องอ่ืนใดตามท่ีวุฒิสภาหรอืประธานวุฒิสภามอบหมาย	 
ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา	 กระทำกิจการ	 พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา 
เรื่องใด	ๆ 	ทีไ่ม่อยูใ่นอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมาธิการอืน่ของวุฒิสภา	 ประสานงานระหว่างวุฒิสภา 
กับสภาผูแ้ทนราษฎร	 คณะรัฐมนตรี	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 และหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องในกิจการ 
ของวุฒิสภา	เป็นต้น

 ๔.๓	คณะกรรมาธิการร่วมกัน๙ (Joint Committee) 
						 	 คณะกรรมาธกิารรว่มกนั	คอื	คณะบคุคลท่ีเปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา	 ซึ่งแต่ละสภาเลือกและแต่งตั้งขึ้นมีจำนวนเท่ากันตามทีส่ภาผู้แทนราษฎรกำหนด	เพื่อ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีวุ่ฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม 
และสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
						 	 คณะกรรมาธิการรว่มกนัมีหนา้ท่ีสำคญัคอื	พจิารณารา่งกฎหมายท่ีวฒุสิภาแก้ไขเพิ่มเตมิ 
เท่านัน้	 โดยในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันจะไม่มีการเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด	 
เมือ่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 ต้องรายงานผลการพิจารณาโดยต้องระบุมาตรา 
ทีวุ่ฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 และมติของคณะกรรมาธิการร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข 
เพิ ่มเติมของวุฒิสภาอย่างไร	 พร้อมทัง้เสนอร่างทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอกีครั้งหน่ึง	หากสภาท้ังสองเหน็ชอบดว้ย 
กับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พิจารณาแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง 
พระปรมาภิไธย	และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
	 	 ในกรณีทีส่ภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาเสร็จแล้วนั้นก็ให้ยับยัง้ร่างพระราชบัญญัต ิ
หรอืรา่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญไวก้อ่น	โดยสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกรา่งพระราชบญัญตัิ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา	 ๑๘๐	 วันได้ล่วงพ้นไป 
นับแต่วันทีส่ภาใดสภาหนึง่ไม่เห็นชอบด้วย	 แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่กี ่ยวด้วยการเงิน	 สภาผู ้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน 
รา่งเดมิหรอืรา่งท่ีคณะกรรมาธิการรว่มกนัพิจารณาดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชกิ 
ทัง้หมดเท่าทีม่ีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรแล้ว	 ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้เป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา	 และให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภิไธย	และเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๔๗.
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 ๑๐ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๓๗.

	 	 คณะกรรมาธิการร่วมกันนี้จะสิ้นสภาพลงเมือ่ได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวและได้
เสนอรายงานพร้อมด้วยร่างกฎหมายทีค่ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา	 ไม่ว่าสภาทัง้สองจะเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาก็ตาม

	 ๔.๔ คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House)
				 	 คณะกรรมาธกิารเตม็สภา	คอื	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรทุกคนหรอืสมาชกิวุฒสิภาทุกคน 
ทีอ่ยูใ่นทีป่ระชุมของแต่ละสภาในขณะทีพ่ิจารณาเรื่องทีท่ี ่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือทีป่ระชุม 
วุฒิสภามีมติให้ประชุมโดยใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภา	 ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกทุกคนทีอ่ยูใ่นทีป่ระชุม 
จะเป็นกรรมาธิการ	และประธานของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ	
						 	 คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะเกิดขึ ้นในกรณีทีเ่ป็นการพิจารณาร่างกฎหมายและ	 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้พิจารณารับหลักการในวาระทีห่นึ่งของร่างนั้นแล้ว	 (การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในวาระทีห่นึ ่งของวุฒิสภาจะไม่เรียกว่ารับหลักการแต่จะเรียกว่ารับร่าง 
พระราชบัญญัติไว้พิจารณา๑๐	 เว้นแต่จะเป็นกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญในวาระทีห่นึง่ของวุฒิสภาจึงจะเรียกว่ารับหลักการหรือไม่รับหลักการเช่นเดียวกัน 
กบัการพจิารณาในวาระท่ีหน่ึงของสภาผู้แทนราษฎร)	แตเ่น่ืองจากมคีวามจำเปน็เรง่ดว่นเพื่อประโยชน ์
ของประเทศชาติหรืออาจเป็นเพราะเหตุทีร่่างกฎหมายนั้นไม่มีความสลับซับซ้อน	 ดังนั้นแทนทีส่ภา 
จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื ่อ 
พิจารณาร่างกฎหมายตามปกติซึ่งต้องใช้เวลานาน	 สภาอาจมีมติให้พิจารณารวดเดียวสามวาระได้	 
โดยถือว่าในขณะทีท่ีป่ระชุมปรึกษาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่ถือว่าเป็นการประชุมสภา	 แต่ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการ	 
เมือ่พิจารณารายละเอียดเรียงตามมาตราซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระทีส่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 
การพิจารณาในวาระที่สามที่ประชุมก็จะเปลี่ยนเป็นการประชุมสภาตามเดิม

 ๔.๕	คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา (Joint Committee of the National  
Assembly) 
					 	 คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา	คือ	 คณะกรรมาธิการที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของ 
ทีป่ระชุมร่วมกันของรัฐสภา	 โดยกรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวน 
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา	 กรรมาธิการของรัฐสภามีหน้าที ่
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึง่ตามทีท่ีป่ระชุมร่วมกันของรัฐสภามอบหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๑๓๖	ดังนี้
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	 	 (๑)		การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา	๑๙		
		 	 (๒)		การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา	๒๑
		 	 (๓)	 การรับทราบการแก้ไขเพิ ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 	
พระพุทธศักราช	๒๔๖๗	ตามมาตรา	๒๒
		 	 (๔)		การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา	๒๓
		 	 (๕)		การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา	๑๒๗
		 	 (๖)		การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา	๑๒๗
		 	 (๗)		การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๒๘
		 	 (๘)		การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๓๗
	 	 (๙)		การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา	๑๔๕
		 (๑๐)	การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ 
ตามมาตรา	๑๕๑
	 (๑๑)	การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา	๑๕๓	วรรคสอง
	 (๑๒)	การแถลงนโยบายตามมาตรา	๑๗๖
	 (๑๓)		การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา	๑๗๙
	 (๑๔)	การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา	๑๘๙
	 (๑๕)	การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐
		 (๑๖)	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา	๒๙๑
	 นอกจากนี	้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายทีแ่ถลง 
ต่อรัฐสภาตามมาตรา	 ๑๗๖	 ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 
ไม่ให้ความเห็นชอบ	 และคะแนนเสียงที ่ไม ่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่	คณะรฐัมนตรอีาจขอใหร้ฐัสภาประชมุรว่มกนัเพื่อมีมตอิกีครั้งหน่ึง	 
หากรฐัสภามีมตใิหค้วามเหน็ชอบใหต้ั้งบุคคลซึ่งเปน็หรอืมิไดเ้ปน็สมาชกิของแตล่ะสภามีจำนวนเท่ากนั 
ตามทีค่ณะรัฐมนตรีเสนอ	 ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื ่อพิจารณา 
รา่งพระราชบัญญัตน้ัิน	และใหค้ณะกรรมาธิการรว่มกันของรฐัสภารายงานและเสนอรา่งพระราชบญัญติั 
ทีไ่ด้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	 ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้นให้นายกรัฐมนตร ี
นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และประกาศใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายต่อไป	ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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	 ๔.๖	คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๑ 
					 	 	 คณะกรรมาธิการประเภทนี้มีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น	จะเกิดขึ้นเมือ่มีกรณีทีวุ่ฒิสภา 
จะต้องพิจารณาให้บ ุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ให้วุฒิสภาแต่งตั ้ง 
คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึง่	 มีจำนวนไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 โดยตั้งจากสมาชิกทีค่ณะกรรมาธิการ 
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อจำนวน	 ๓	 คน	 จำนวนทีเ่หลือให้ทีป่ระชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อ 
สมาชิกทีค่ณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น	ๆ 	คณะละ	๑	คน 
เพื ่อทำหน้าทีต่รวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับ 
การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่าง	ๆ 	ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด	ได้แก่
	 	 	๑)	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๐๖
								 	 	๒)	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๒๔	มาตรา	๒๒๕
								 	 	๓)	 กรรมการการเลือกตั้ง	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๓๑
								 	 	๔)	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๔๓
								 	 	๕)	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการท ุจริตแห่งชาติ 	 ตามรัฐธรรมนูญ	 
มาตรา	๒๔๖
								 	 	๖)	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๒
								 	 	๗)	 อัยการสูงสุด	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๕
								 	 	๘)	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๖
								 	 	๙)	 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๒๑
							 	 ๑๐)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๒๖
							 	 ๑๑)	 เลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต	ิตามรฐัธรรมนญู	
มาตรา	๒๕๑
							 	 ๑๒)	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๒	
							 เมือ่คณะกรรมาธิการชุดนีไ้ด้ตรวจสอบประวัต	ิ ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ไดร้บัการเสนอช่ือใหด้ำรงตำแหน่งตา่ง	ๆ 	ดงักลา่วแลว้ใหจ้ดัทำเปน็รายงานลบั	และใหร้ะบ ุ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง	 และพยานหลักฐานอันจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นรายบุคคลแล้วรายงาน 
ต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป
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๕. บทสรุป
	 หากจะกล่าวโดยเปรยีบเทียบว่า	“คณะกรรมาธกิารนั้นเปรยีบเสมอืนเปน็สภาเลก็ในสภาใหญ่ 
ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการย่อมเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้ 
อำนาจนิติบัญญัติ”	 ก็คงจะไม่คลาดเคลือ่นจากความเป็นจริงนัก	 ดังนั ้นระบบคณะกรรมาธิการ 
จึงถือว่าเป็นหัวใจและมีความสำคัญต่อกระบวนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการศึกษาหรือ 
สอบสวนเรื่องใด	ๆ 	ทีส่ภามอบหมาย	สำหรับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ 
สมาชิกสภาโดยรวม	
	 อย่างไรกต็ามระบบคณะกรรมาธิการยังมีปญัหาท่ีควรไดร้บัการปรบัปรงุแก้ไขอยู่บางประการ	 
เช่น	 จำนวนคณะกรรมาธิการที่มีมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการ 
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื ่องต่าง	ๆ 	ของสภา	ดังนั้น	จึงควรมีการปรับปรุงให้มีจำนวนคณะ	 
ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามทีร่ัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา 
กำหนด	 และควรสอดคล้องกับอำนาจในการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๕	วรรคสอง	ที่ได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว 
มีผลบังคับตามทีก่ฎหมายบัญญัติ	 ซึ ่งขณะนี ้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยูใ่นชั ้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำสั ่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ		
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	พ.ศ.	….	ของสภาผู้แทนราษฎร	ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้การ 
ปฏิบ ัติงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล					
มากยิ่งขึ้นต่อไป	    


