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๑. บทนำ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบตัวแทนไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ
(parliamentary system) ระบบประธานาธิ บ ดี แ บบสหรั ฐ อเมริ ก า (presidential system)
หรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาแบบฝรั่งเศส (semi - presidential or semi - parliamentary
system) ทุกระบบล้ว นถือว่า “คณะกรรมาธิ ก าร” มีความสำคัญ ในการสนองตอบต่อภารกิจ
ของสภา ในกรณีของประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ภาผู ้แ ทนราษฎรและ
วุฒิสภา มีอำนาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ องสภา แล้วรายงานต่อสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาต่อไป
คณะกรรมาธิ ก าร จึ ง ถื อ เป็น ส่ ว นหนึ ่ง ขององค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ท จี ่ ะต้ อ งทำกิ จ การตาม
ภารกิจต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากสภา ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วระบบคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาก็ดี ต่างมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็นกลไกช่วยเสริมสร้างการทำงาน
ขององค์ กรนิติบัญญัติให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแบ่งเบาภารกิจ ของ
องค์กรนิติบัญญัติ ซึ่งนับวันจะมีขอบเขตกว้างขวางและมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นตามสังคมโลก
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้
ดังนั้น คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงใคร่ขอนำเสนอเรื่อง “ระบบคณะกรรมาธิการ
กลไกการทำงานของสภา” ดังนี้
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๒. วิวัฒนาการระบบคณะกรรมาธิการของประเทศไทย
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นหลักในการปกครองประเทศ
ซึ่งระบบคณะกรรมาธิการจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อม ๆ กับกระบวนการพัฒนา
ประชาธิ ป ไตยในประเทศไทย โดยพระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ การปกครองแผ่ น ดิ น สยามชั ่ว คราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สภามีอำนาจตั้งอนุกรรมการ (รัฐธรรมนูญ
ใช้คำว่า “อนุกรรมการ” มิใช่คำว่า “กรรมาธิการ” หรือ “อนุกรรมาธิการ”) เพื่อทำการอย่างใด
อย่า งหนึง่ หรื อ ให้ ส อบสวนพิ จ ารณาทำความเห็ น ในเรื ่อ งใดเรื ่อ งหนึ ่ง ขึ ้น เสนอต่ อ ทีป่ ระชุ ม ใหญ่
เพื่อปรึกษาหารือตกลงอีกชั้นหนึง่ โดยประธานอนุกรรมการนั้นเมือ่ สภาไม่ได้ตั้งก็ให้อนุกรรมการ
เลือกกันเองตั้งขึ้นเป็นประธานได้ ซึ่งเมือ่ พิจารณาบทบาทอำนาจหน้าทีข่ องอนุกรรมการดังกล่าว
แล้วจะพิจารณาเห็นว่าเป็นบทบาทและอำนาจหน้าทีล่ ักษณะเช่นเดียวกันกับ คณะกรรมาธิการ
ซึง่ บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการเป็นครัง้ แรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๕ มาตรา ๔๓๑
โดยทีพ่ ระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
(รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (รัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๒) บัญญัติให้รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นคณะกรรมาธิการ
ในระยะเริ่มแรกจึงมีเฉพาะคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น สำหรับคณะกรรมาธิการ
ของวุฒ ิส ภานัน้ เกิ ด ขึน้ เป็ น ครัง้ แรกเมื ่อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๙๒
๓. ประโยชน์และความจำเป็นของระบบคณะกรรมาธิการ
เนือ่ งจากภารกิจของสภานัน้ มีหลายด้านด้วยกันและมีความสลับซับซ้อน จึงมีความจำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าทีช่ ่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสภาในการพิจารณาศึกษาญัตติ๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๔๓.
“มาตรา ๔๓ สภาผูแ้ ทนราษฎรมีอำนาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลทีเ่ ป็น
สมาชิ ก หรื อ มิไ ด้ เ ป็น สมาชิ ก ก็ ต าม เป็น คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื ่อ กระทำกิ จ การหรื อ พิ จ ารณาสอบสวนข้ อ ความใด ๆ
อันอยูใ่ นวงงานของสภาแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการทีก่ ล่าวนี้ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทำหรือพิจารณาอยู่นั้นได้เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ นั้น ท่านว่าคุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำหน้าที่ตามมาตรา
นี้ด้วย”
๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๕๙.
“มาตรา ๕๙ พฤฒสภาและสภาผูแ้ ทนมีอำนาจเลือกสมาชิกในสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือก
บุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกในสภาก็ตามเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนข้อความ
ใด ๆ อันอยูใ่ นวงงานของสภา แล้วรายงานต่อสภาคณะกรรมาธิการทีก่ ล่าวนี้ ย่อมมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดงความเห็น
ในกิจการทีก่ ระทำหรือพิจารณาอยูน่ น้ั ได้เอกสิทธิทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๒ นัน้ ให้คมุ้ ครองถึงบุคคลผูก้ ระทำหน้าทีต่ ามมาตรานีด้ ว้ ย”
๓
ญัตติ หมายถึง ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะให้สภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร.
๑
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หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา ประกอบกับการดำเนินการของ
คณะกรรมาธิการสามารถกระทำได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยูน่ อกสมัยการประชุมทำให้การทำงานของ
สภาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น สภาจะได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบคณะกรรมาธิการตามเหตุผลและความจำเป็น
จำแนกได้ดังนี๔้
๓.๑ เป็นการแบ่งเบาภาระของสภา เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและสภาได้เพิ่ม
มากขึ ้น เป็ น ลำดั บ จำนวนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละความซั บ ซ้ อ นของประเด็ น ปั ญ หาทีน่ ำเข้ า สู ่
การพิจารณาของสภาได้เพิ่มมากขึ้นตามภารกิจทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนด และบางครั้งทำให้การพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่คล่องตัว สภาจึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสภา โดยคณะกรรมาธิการทำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนผู้ช่วยสภาในการวินิจฉัย
ปัญหา หรือกระทำกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถประหยัดเวลาให้กับสภาด้วย
๓.๒ ได้ผู้เชีย่ วชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน มาเสริมกิจการของสภาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
กล่าวคือ ในกรณีทรี่ ่างพระราชบัญญัติทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาของสภานั้น หากเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับวิชาชีพหรือมีลักษณะเฉพาะ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในสาขาเฉพาะนั้น ๆ
ในกรณีนสี้ ภาอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ พิจารณา โดยสภาสามารถแต่งตั้งบุคคล
ซึ ่ง มิไ ด้ เ ป็น สมาชิ ก แต่ ม ีค วามรู ้ค วามชำนาญเฉพาะด้ า นตรงกั บ ประเด็ น ปั ญ หานั ้น เข้ า มาเป็ น
กรรมาธิการได้
๓.๓ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการประชุมพิจารณา
ศึกษาเรื่องใด ๆ ก่อนทีส่ ภาจะลงมตินนั้ เป็นความจำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ภาจะได้
รั บ ข้ อ มูล ทีถ่ ู ก ต้ อ งและเหมาะสม เพื ่อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย ลงมติ
ของสภา ระบบคณะกรรมาธิการจึงเป็นเครื่องมือทีด่ ี
ทีจ่ ะทำหน้า ทีใ่ นการกลัน่ กรองและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการพิจารณาตัดสินใจของสภา
ก่อนลงมติ อันจะทำให้มติของสภามีความถูกต้องสมบูรณ์
๓.๔ สามารถติดตามผลการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน ของฝ่ า ยบริห ารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบคณะกรรมาธิการจะเป็นกลไกของสภาให้สามารถ
ติ ด ตามผลการบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือของสภาทีจ่ ะได้รับทราบ
ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาในเชิงนโยบายของรัฐบาล
ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖๖ – ๖๗.
๔
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๔. ประเภทของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทีส่ ภาแต่งตั้งขึ้นจากผู้ทมี่ ีความรู้ ความสามารถ
และความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึง่ เพื่อทำหน้าทีพ่ ิจารณาร่างกฎหมาย กระทำกิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ องสภาแล้วรายงานต่อสภา อันเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าทีข่ องสภา บุคคลเหล่านีอ้ าจจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรืออาจเป็น
บุคคลทั่วไปก็ได้
สำหรั บ ประเภทของคณะกรรมาธิ ก ารนั ้น รั ฐ ธรรมนู ญ และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของ
แต่ละสภาได้แบ่งแยกประเภทของคณะกรรมาธิการตามลักษณะคุณสมบัติของบุคคลทีป่ ระกอบขึ้น
เป็นคณะกรรมาธิการและกิจกรรมทีไ่ ด้รับมอบหมายให้กระทำ ซึ่งอาจมีลักษณะประจำหรือเฉพาะกิจ
เฉพาะกรณีก็ ไ ด้ ต ามแต่ ส ภาจะเห็ น สมควร นอกจากนี ้ย ัง มีก รรมาธิ ก ารบางประเภทเกิ ด ขึ ้น
ตามความจำเป็น ของสภาทีต่ ้ อ งดำเนิน การบางเรื ่อ งบางกรณี ต ามทีร่ ั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ใ ห้ อ ำนาจไว้
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ประเภท ดังนี้
๑) คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา
๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๓) คณะกรรมาธิการร่วมกัน
๔) คณะกรรมาธิการเต็มสภา
๕) คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา
๖) คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๑
๔.๑ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา๕ (Standing Committee)
คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา คือ คณะบุคคลที่สภาเลือกและแต่งตั้งขึ้นจากบุคคล
ผู้เป็นสมาชิกของสภาเท่านั้น กล่าวคือ ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็จะแต่งตั้ง
จากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ในทำนองเดียวกันคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาก็จะแต่งตั้ง
จากสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภามีหน้าทีพ่ ิจารณาร่างกฎหมาย กระทำกิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑๖ กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผูแ้ ทนราษฎรจำนวน ๓๕ คณะ แต่ละคณะประกอบด้วย
กรรมาธิการจำนวน ๑๕ คน หากมีความจำเป็นจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีก
เมือ่ ใดก็ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกินสองคณะ
เพราะหากดำรงตำแหน่งกรรมาธิการหลายคณะพร้อม ๆ กัน อาจทำให้การปฏิบตั งิ านขาดประสิทธิภาพ
เพราะไม่ได้มุ่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕.
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๓.
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ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑๗ กำหนดให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำวุฒิสภาจำนวน ๒๒ คณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำนวนไม่น้อยกว่า ๙ คน
แต่ไม่เกิน ๑๕ คน หากมีความจำเป็นหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำ
วุฒิสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนคณะกรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได้ สมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง
กรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาได้ไม่เกินสองคณะ เว้นแต่สมาชิกทีด่ ำรงตำแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒสิ ภาได้คณะเดียว
สำหรับสมาชิกวุฒสิ ภาผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒสิ ภาจะดำรงตำแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาอื่นอีกไม่ได้
๔.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญ๘ (Ad hoc Committee)
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ คณะบุคคลที่สภาเลือกและแต่งตั้งขึ้นจากบุคคลผู้เป็นสมาชิก
หรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภา กล่าวคือ ถ้าเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒสิ ภา ก็จะต้องตั้งขึ้น
จากผูท้ เี่ ป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึง่ และแต่งตั้งจากบุคคลทัว่ ไปอีกจำนวนหนึ่ง โดยในจำนวนนี้
อาจแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ได้ ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา
สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นในกิจการของสภา
ซึ ่ง ไม่อ ยูใ่ นอำนาจหน้า ทีข่ องคณะกรรมาธิ ก ารสามัญ ประจำสภาคณะใดคณะหนึ ่ง หรื อ อาจจะ
เป็น เรื ่อ งที ่ค าบเกี ่ย วกั บ อำนาจหน้ า ทีค่ วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจำสภา
หลายคณะ ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญโดยเฉพาะ
หรือจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องด้วย โดยหลักแล้วเมื่อปฏิบัติหน้าทีเ่ สร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมทัง้ เสนอรายงาน
ต่อสภาที่มีคำสั่งแต่งตั้งแล้วคณะกรรมาธิการวิสามัญก็จะสิ้นสภาพไป จำนวนคณะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญจะไม่มีการกำหนดจำนวนคณะไว้แน่นอนซึ่งต่างกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา และ
จะตั้งขึ้นเมือ่ ใดขึ้นอยูก่ ับมติของสภาทีจ่ ะพิจารณา ส่วนจำนวนกรรมาธิการในแต่ละคณะก็มิได้มีการ
กำหนดไว้ชดั เจน แต่ละสภาจะกำหนดจำนวนกรรมาธิการ
เมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
นอกจากนี้ ในส่ ว นของวุ ฒิ ส ภาตาม
ข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๐ ได้บญั ญัติ
ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้น
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๓๑ คน ประกอบด้วยประธาน
วุ ฒ ิส ภาหรื อ รองประธานวุ ฒ ิส ภาทีไ่ ด้ รั บ มอบหมาย
คนหนึง่ เป็น ประธานคณะกรรมาธิ ก าร ผู ้แ ทน
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒสิ ภาทุกคณะๆ ละหนึง่ คน
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕.

๗
๘

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓

109

ระบบคณะกรรมาธิการกลไกการทำงานของสภา

สมาชิกวุฒิสภาที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคนและเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการ
มีอำนาจหน้าที่พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือเรื่องอื่นใดตามที่วฒ
ุ สิ ภาหรือประธานวุฒสิ ภามอบหมาย
ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของวุฒิสภา กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่องใด ๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการอืน่ ของวุฒิสภา ประสานงานระหว่างวุฒิสภา
กับสภาผูแ้ ทนราษฎร คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องในกิจการ
ของวุฒิสภา เป็นต้น
๔.๓ คณะกรรมาธิการร่วมกัน๙ (Joint Committee)
คณะกรรมาธิการร่วมกัน คือ คณะบุคคลที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา ซึ่งแต่ละสภาเลือกและแต่งตั้งขึ้นมีจำนวนเท่ากันตามทีส่ ภาผู้แทนราษฎรกำหนด เพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทีว่ ุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม
และสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการร่วมกันมีหน้าที่สำคัญคือ พิจารณาร่างกฎหมายที่วฒ
ุ สิ ภาแก้ไขเพิ่มเติม
เท่านัน้ โดยในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันจะไม่มีการเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด
เมือ่ คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ต้องรายงานผลการพิจารณาโดยต้องระบุมาตรา
ทีว่ ุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และมติของคณะกรรมาธิการร่วมกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติมของวุฒิสภาอย่างไร พร้อมทัง้ เสนอร่างทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง หากสภาทั้งสองเห็นชอบด้วย
กั บ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ห รื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ทีค่ ณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น
ได้พิจารณาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ในกรณีทีส่ ภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาเสร็จแล้วนั้นก็ให้ยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไว้กอ่ น โดยสภาผู้แทนราษฎรสามารถยกร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา ๑๘๐ วันได้ล่วงพ้นไป
นับแต่วันทีส่ ภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วย แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ทีเ่ กี ่ย วด้ ว ยการเงิ น สภาผู ้แ ทนราษฎรอาจยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน
ร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๗.

๙
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คณะกรรมาธิการร่วมกันนี้จะสิ้นสภาพลงเมือ่ ได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวและได้
เสนอรายงานพร้อมด้วยร่างกฎหมายทีค่ ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุ ฒ ิส ภา ไม่ว่ า สภาทัง้ สองจะเห็ น ชอบด้ ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาก็ตาม
๔.๔ คณะกรรมาธิการเต็มสภา (Committee of the Whole House)
คณะกรรมาธิการเต็มสภา คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนหรือสมาชิกวุฒสิ ภาทุกคน
ทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมของแต่ละสภาในขณะทีพ่ ิจารณาเรื่องทีท่ ี่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือทีป่ ระชุม
วุฒิสภามีมติให้ประชุมโดยใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกทุกคนทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุม
จะเป็นกรรมาธิการ และประธานของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิ ก ารเต็ ม สภาจะเกิ ด ขึ ้น ในกรณี ท ีเ่ ป็ น การพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายและ
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้พิจารณารับหลักการในวาระทีห่ นึ่งของร่างนั้นแล้ว (การพิจารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นวาระทีห่ นึ ่ง ของวุ ฒิ ส ภาจะไม่เ รี ย กว่ า รั บ หลั ก การแต่ จ ะเรี ย กว่ า รั บ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ไ ว้ พิ จ ารณา ๑๐ เว้ น แต่ จ ะเป็ น กรณีก ารพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนูญ ในวาระทีห่ นึง่ ของวุ ฒ ิส ภาจึ ง จะเรี ย กว่ า รั บ หลั ก การหรื อ ไม่ รั บ หลั ก การเช่ น เดี ย วกั น
กับการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร) แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติหรืออาจเป็นเพราะเหตุทรี่ ่างกฎหมายนั้นไม่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้นแทนทีส่ ภา
จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาหรือแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อ
พิจารณาร่างกฎหมายตามปกติซึ่งต้องใช้เวลานาน สภาอาจมีมติให้พิจารณารวดเดียวสามวาระได้
โดยถือว่าในขณะทีท่ ปี่ ระชุมปรึกษาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่ถือว่าเป็นการประชุมสภา แต่ถือว่าเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการ
เมือ่ พิ จ ารณารายละเอีย ดเรี ย งตามมาตราซึ ่ง เป็ น การพิ จ ารณาในวาระทีส่ องเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
การพิจารณาในวาระที่สามที่ประชุมก็จะเปลี่ยนเป็นการประชุมสภาตามเดิม
๔.๕ คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา (Joint Committee of the National
Assembly)
คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา คือ คณะกรรมาธิการที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของ
ทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยกรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา กรรมาธิการของรัฐสภามีหน้าที่
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึง่ ตามทีท่ ปี่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภามอบหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๖ ดังนี้

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๗.
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(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรั บ ทราบการแก้ ไ ขเพิ ่ม เติ ม กฎมณเฑีย รบาลว่ า ด้ ว ยการสื บ ราชสั น ตติ ว งศ์
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓
(๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๒๗
(๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗
(๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗
(๙) การให้ ค วามเห็ น ชอบให้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
ร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕
(๑๐) การปรึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ หม่
ตามมาตรา ๑๕๑
(๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖
(๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙
(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙
(๑๕) การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
(๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑
นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายทีแ่ ถลง
ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติ
ไม่ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ และคะแนนเสีย งที ่ไ ม่ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไม่ ถึ ง กึ ่ง หนึ ่ง ของจำนวนสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอกี ครั้งหนึ่ง
หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้ต้งั บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำนวนเท่ากัน
ตามทีค่ ณะรั ฐ มนตรี เ สนอ ประกอบกั น เป็ น คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ของรั ฐ สภาเพื ่อ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตนิ ้นั และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ทีไ่ ด้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้นให้นายกรัฐมนตรี
นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎหมายต่อไป ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
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๔.๖ คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๑
คณะกรรมาธิการประเภทนี้มีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น จะเกิดขึ้นเมือ่ มีกรณีทวี่ ุฒิสภา
จะต้องพิ จ ารณาให้ บ ุค คลดำรงตำแหน่ ง ใดตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ วุ ฒิ ส ภาแต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึง่ มีจำนวนไม่เกิน ๑๕ คน โดยตั้งจากสมาชิกทีค่ ณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อจำนวน ๓ คน จำนวนทีเ่ หลือให้ทปี่ ระชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อ
สมาชิกทีค่ ณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น ๆ คณะละ ๑ คน
เพื ่อ ทำหน้าทีต่ รวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับ
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) กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห่ ง ชาติ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๔๖
๖) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๒
๗) อัยการสูงสุด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕
๘) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖
๙) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑
๑๐) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๖
๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๑
๑๒) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๒
เมือ่ คณะกรรมาธิการชุดนีไ้ ด้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วให้จดั ทำเป็นรายงานลับ และให้ระบุ
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานอันจำเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นรายบุคคลแล้วรายงาน
ต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป
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๕. บทสรุป
หากจะกล่าวโดยเปรียบเทียบว่า “คณะกรรมาธิการนั้นเปรียบเสมือนเป็นสภาเล็กในสภาใหญ่
ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการย่อมเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้
อำนาจนิติบัญญัติ” ก็คงจะไม่คลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงนัก ดังนั้นระบบคณะกรรมาธิการ
จึงถือว่าเป็นหัวใจและมีความสำคัญต่อกระบวนการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการศึกษาหรือ
สอบสวนเรื่องใด ๆ ทีส่ ภามอบหมาย สำหรับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ
สมาชิกสภาโดยรวม
อย่างไรก็ตามระบบคณะกรรมาธิการยังมีปญ
ั หาที่ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอยู่บางประการ
เช่น จำนวนคณะกรรมาธิการที่มีมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องต่าง ๆ ของสภา ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงให้มีจำนวนคณะ
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามทีร่ ัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา
กำหนด และควรสอดคล้องกับอำนาจในการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคสอง ที่ได้กำหนดให้คำสั่งเรียกดังกล่าว
มีผ ลบัง คั บ ตามทีก่ ฎหมายบัญ ญัติ ซึ ่ง ขณะนี ้ร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วอยูใ่ นชั ้น การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ำสั ่ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก ารของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้การ
ปฏิ บ ัติ ง านตามภารกิ จ ของคณะกรรมาธิ ก ารเป็ น ไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มากยิ่งขึ้นต่อไป
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