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ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บทนํา
การตรากฎหมายเพื่อใชบังคับกับสังคมบานเมืองนั้นถือเปนอํานาจที่สาํ คัญประการหนึ่งของรัฐสภา
ในฐานะเปนองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให “รัฐสภา” ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ซึ่งทัง้ สองสภามีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบรวมกันในการตรากฎหมายสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศชาติท้งั ดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยวุฒสิ ภาในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของรัฐสภามีบทบาทและอํานาจหนาที่ในกระบวนการตรากฎหมาย กลาวคือ เปนสภาที่มหี นาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบแลว
ทั้งนี้ เพื่อใหการตรากฎหมายเปนไปอยางรอบคอบตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในการกําหนดกรอบและขอบเขตของการใชอํานาจรัฐรวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกันของประชาชนในสังคม
โดยกระบวนการและขั ้น ตอนการพิ จ ารณากลั ่น กรองกฎหมายของวุ ฒิ ส ภานั ้น เปน ไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา ซึ่งปกติแลวรัฐธรรมนูญจะบัญญัติขั้นตอน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติเอาไววา ใหเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎรกอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา โดยกระบวนการ
และเงื่อนไขการพิจารณากลัน่ กรองรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั และขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดมีการกําหนดขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเอาไวโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบ
ถึงบทบาทและอํานาจหนาทีข่ องวุฒิสภาในกระบวนการตรากฎหมาย คอลัมน “คมความคิด เข็มทิศ
รัฐธรรมนูญ” ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง “บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้
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ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั และขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาไว
ดังนี้
๑ กรอบระยะเวลาการพิจารณา
๑.๑ กรณีรางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ั ญัตคิ วามหมายของคําวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึง่ ๑ ไดบญ
“รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน” ไวโดยใหหมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การตัง้ ขึน้ ยกเลิก ลด เปลีย่ นแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกีย่ วกับ
ภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
(๔) เงินตรา
วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ุ สิ ภาอาจลงมติใหขยายเวลา
ใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวนั ทีร่ า งพระราชบัญญัตนิ นั้ มาถึงวุฒสิ ภา แตวฒ
การพิจารณาออกไปเปนกรณีพิเศษไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
๑.๒ กรณีรางพระราชบัญญัติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
วุฒสิ ภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินใหเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วัน โดยกําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยวุฒิสภาสามารถทราบไดวารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทน
ราษฎรเสนอมานัน้ เปนรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงินหรือไม โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ วรรคสี๒่
ได บัญญัติให ประธานสภาผูแทนราษฎรต องแจงไปดวยว ารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งคําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภา
ไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นแลว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๓ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
(๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ฯลฯ
ฯลฯ ”
๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคสี่ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๖
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไปยังวุฒิสภาใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวย
วารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
ฯลฯ
ฯลฯ”
๑
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ในกรณีทปี่ ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติทสี่ งมานั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา๓
โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัตขิ องวุฒสิ ภาดังกลาวมานีน้ น้ั ใหนาํ มา
ใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติ
ั ญัตวิ า ใหนาํ บทบัญญัตใิ นหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตรา
แหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง๔ ซึ่งไดบญ
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
อนึ่ง สําหรับระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม ไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของวุฒิสภาไว
เปนการเฉพาะ กลาวคือ วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
๒ ขัน้ ตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของวุฒิสภา
การพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญของวุฒสิ ภานั้น
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภาไดกําหนดใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ โดยมีขั้นตอนการพิจารณา
สรุปไดดังนี้
การพิ จ ารณาในวาระที ่ห นึ ่ง ขั ้น พิจ ารณารั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ รั บ หลั ก การ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญไวพิจารณา
การพิจารณารางพระราชบัญญัตใิ นวาระที่หนึ่งของวุฒสิ ภาเปนการพิจารณาเพื่อลงมติวา
จะรับรางพระราชบัญญัตไิ วพจิ ารณาหรือไม ซึ่งแตกตางกับกรณีของรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ในวาระที่หนึ่งจะเปนการพิจารณาเพื่อลงมติวา จะรับหลักการหรือไม โดยในวาระที่หนึ่งนี้
สมาชิกวุฒิสภาสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ประโยชน
หรือผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบและสงใหวุฒิสภาพิจารณา
การลงมติในวาระที่หนึ่งนี้ ในกรณีท่วี ฒ
ุ สิ ภาลงมติไมรบั รางพระราชบัญญัตทิ ่สี ภาผูแ ทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแลว หรือไมรบั หลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ
หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็จะ “ถูกยับยั้ง” ไวกอ น และใหสง รางพระราชบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา บัญญัติวา
“
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีทปี่ ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน”
๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๐
ฯลฯ
ฯลฯ
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม”
๓
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

หรือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ คืนไปยังสภาผูแ ทนราษฎร แตหากวุฒสิ ภาลงมติรบั ราง
พระราชบัญญัตหิ รือรับหลักการรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญก็จะดําเนินการตอไปในวาระ
ที่สอง ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งใชเสียงขางมาก
อยางไรก็ตามยังมีกฎหมายอีกกลุมหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดวิธีการและระยะเวลาการ
พิจารณาของวุฒิสภาไวเปนการเฉพาะ คือ การพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ไดแก รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
โดยการพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะกระทําเพียงวาระเดียวเพื่อลงมติ
ให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม ใ ห ค วามเห็ น ชอบเท า นั้ น และต อ งกระทํ า ภายใน ๒๐ วั น นั บ แต วั น ที่
รางพระราชบัญญัตนิ นั้ มาถึงวุฒสิ ภา โดยจะแกไขเพิม่ เติมใด ๆ มิได ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถอื วา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภามีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ทีจ่ าํ กัด ดังนัน้ เพือ่ ใหการพิจารณากลัน่ กรองกฎหมายของวุฒสิ ภาเปนไปดวยความรอบคอบ ในทางปฏิบตั ิ
การดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจึงไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตสภาผูแทนราษฎร
รับหลักการรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งแลว โดยได
กําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ วา “ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่ง
แลว ประธานวุฒสิ ภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒสิ ภาคณะใดคณะหนึง่
ทีเ่ กีย่ วของ หรือวุฒสิ ภาอาจตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจาํ นวนไมเกินสิบหาคน แลวแตกรณี
“เพือ่ พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัต”ิ ดังกลาวเปนเฉพาะกรณีไปก็ได และเมือ่ สภาผูแ ทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแลว ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”
การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติเรียงลําดับมาตรา
เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาและลงมติรับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณาหรือรับหลักการ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญในวาระทีห่ นึง่ แลว ในลําดับตอไปคือการพิจารณาในวาระทีส่ อง
โดยการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองของ
วุฒสิ ภา เปนการพิจารณาในรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตทิ วี่ ฒ
ุ สิ ภาไดรบั ไวพจิ ารณาในวาระทีห่ นึง่
โดยในวาระนี้จะกระทําเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สําหรับขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามารถกระทําไดเปน ๒ แนวทาง คือ
แนวทางแรก ที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แนวทางที่สอง ที่ประชุมวุฒสิ ภามีมติใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
๑. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ ดย
คณะกรรมาธิการทีว่ ุฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือ
จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได
ในกรณีวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติมีเงื่อนไขในการตั้ง ดังนี้
๑) กรณี ร  า งพระราชบั ญ ญั ต ิห รื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที ่
คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนผูเ สนอ
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัตินั้น คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทีเ่ กี่ยวของ สามารถเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสวนของตนไดไมเกิน ๑ ใน ๕
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
๒) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ บัญญัตใิ หประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมืน่ คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
รางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีป่ ระชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอนั้น วุฒิสภาตองตั้งกรรมาธิการที่มาจากผูแทนของประชาชน
ผูม ีสทิ ธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตนิ ้นั จํานวนไมนอ ยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด
๓) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติทีป่ ระธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพนั้น หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา วุฒิสภาตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว
โดยคณะกรรมาธิการทีต่ ั้งขึ้นนี้ตองประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น
มีจาํ นวนไมนอ ยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทัง้ นี้ โดยมีสดั สวนหญิงและชายใกลเคียงกัน
สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการนัน้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะนําหลักการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่สองของที่ประชุมวุฒสิ ภามาเปนแนวทาง กลาวคือ การพิจารณาจะเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ
แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากกรรมาธิการผูใด
ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมาธิการในขอใด จะสงวนความเห็นของตนในขอนั้นไวเพื่อขอใหวฒ
ุ สิ ภา
วินิจฉัยก็ได
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

นอกจากนีใ้ นการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการในคณะนั้น
หากเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ ก็สามารถ
เสนอคําแปรญัตติเพือ่ ใหคณะกรรมาธิการพิจารณาได ซึง่ การยืน่ คําแปรญัตติตอ งกระทําภายในกรอบเวลา
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเวลาตามปกติ คือ ภายในกําหนด ๗ วัน
นับถัดจากวันที่วุฒิสภารับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ไวพิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยกับคําแปรญัตติ สมาชิกวุฒิสภาผูเสนอคําแปรญัตติ
สามารถสงวนคําแปรญัตติของตนเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตอไป
เมือ่ คณะกรรมาธิการไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแลว คณะกรรมาธิการตองจัดทํารายงานแลวเสนอตอวุฒิสภา ทั้งนี้
รายงานดังกลาวตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
๑) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่เปนรางฉบับเดิม
ที่วุฒิสภาลงมติรับหลักการหรือรับไวพิจารณาในวาระที่หนึ่งพรอมการแกไขเพิ่มเติม
๒) การระบุวา ไดมหี รือไมมกี ารแกไขเพิม่ เติมในมาตราใดบาง และถามีการแปรญัตติ มติของ
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย
นอกจากนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต
ที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็สามารถบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให
วุฒสิ ภาพิจารณา ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ประธานวุฒสิ ภามีหนาที่
สงรายงานและขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ
๒. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ
โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติ ซึ่งในการพิจารณาพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตินั้นก็ได ทั้งนี้ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ใหถือวาสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ และประธาน
ของที่ประชุมมีฐานะเปนประธานคณะกรรมาธิการดวย ซึ่งการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น
เปนทัง้ การพิจารณาขัน้ คณะกรรมาธิการและการพิจารณาของทีป่ ระชุมวุฒสิ ภาในวาระทีส่ องเรียงลําดับ
มาตรารวมกันไป

๑๒๖

121-130-MAC6.indd 126

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗

11/6/57 13:15

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา
๑ การนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรบั รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
และรายงานของคณะกรรมาธิการแลว ประธานวุฒสิ ภาจะดําเนินการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
เปนเรื่องดวน เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาตอไป
๒ การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา
ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว วุฒิสภาจะพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณา
เรียงตามลําดับมาตรา
การอภิปรายรางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่ ๒
ของที่ประชุมวุฒิสภา ขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํ หนดแนวทางการใชสทิ ธิอภิปราย
ไวดังนี้
๑) กรณี ร  า งพระราชบั ญ ญั ต ปิ ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที ่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
๑.๑) สมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถใชสิทธิอภิปรายได แตจะอภิปรายไดเฉพาะ
ถอยคําหรือขอความที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพิ่มเติม
๑.๒) สมาชิกวุฒสิ ภาผูส งวนคําแปรญัตติหรือกรรมาธิการผูส งวนความเห็นสามารถ
ใชสิทธิอภิปรายที่ตนไดสงวนไว
๒) กรณีรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว โดยไมมีการแกไข
เพิ่มเติม
ผู ท สี ่ ามารถใช ส ิท ธิ อ ภิ ป รายจะมี ไ ด เ ฉพาะสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาผู  ส งวนคํ า แปรญั ต ติ ห รื อ
กรรมาธิการผูสงวนความเห็นเทานั้น และสามารถใชสิทธิอภิปรายเฉพาะที่ตนไดสงวนไว
การชี้แจงของคณะกรรมาธิการตอที่ประชุมวุฒสิ ภาในที่ประชุมวุฒสิ ภา คณะกรรมาธิการ
มีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัตทิ ่ตี นเสนอตอที่ประชุมวุฒสิ ภาได หรือจะมอบหมายใหบคุ คลใดๆ แถลงหรือชี้แจงแทน
ก็ได
เมือ่ วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
จบรางแลว วุฒิสภาจะพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณาครั้งนี้ สมาชิกวุฒสิ ภา
อาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําไดแตจะขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวา
ขัดหรือแยงกันอยู ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ใชเสียงขางมาก
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

การพิ จ ารณาในวาระที่ ๓ ขั้ น พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ให แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติในวาระ
ทีส่ ามของวุฒสิ ภา เปนการพิจารณาเพือ่ ลงมติในขัน้ สุดทายวาจะใหความเห็นชอบหรือใหแกไขเพิม่ เติม
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตนิ นั้ หรือไม ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่สาม สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการ
ที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่ อี ยูข องวุฒสิ ภา ขณะทีก่ ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับรางพระราชบัญญัตใิ ชคะแนนเสียงขางมาก
การลงมติในวาระที่สาม จําแนกไดเปน ๒ กรณี ดังนี้
๑) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภาไมมีการแกไขเพิ่มเติม
ใหที่ประชุมลงมติวาจะเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
กรณี “เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวย
กับสภาผูแทนราษฎรในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นทั้งฉบับ
โดยไม มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ หากวุ ฒิ ส ภาลงมติ เ ห็ น ชอบด ว ยกั บ สภาผู  แ ทนราษฎร ก็ ถื อ ว า
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา
กรณี “ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาไมเห็นชอบดวย
กั บ สภาผู  แ ทนราษฎรในร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาและที่ประชุมวุฒิสภาไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลวโดยไมมีการแกไข ในกรณีนี้
“ใหยับยั้ง” รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
๒) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภามีการแกไขเพิ่มเติม
ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวา ใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
กรณี “ใหแกไขเพิม่ เติม” หมายความถึง ในการพิจาณาเรียงลําดับมาตราขัน้ คณะกรรมาธิการ
และในทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาเห็นสมควรแกไขเพิม่ เติมขอความและไดลงมติในวาระทีส่ ามวา “ใหแกไข
เพิ่มเติม” ตามที่คณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม
กรณี “ไมแกไขเพิ่มเติม” หมายความถึง วุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาพิจารณาและ
ลงมติวา “ใหแกไขเพิม่ เติม” เมือ่ สงกลับไปยังสภาผูแ ทนราษฎร และสภาผูแ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวไมเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาก็ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มีจํานวน
เทากันตามทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรกําหนดประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพือ่ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น และเมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จแลว
ตองจัดทํารายงานพรอมทั้งรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตทิ ่พี จิ ารณา
เสร็จแลวนั้นเสนอตอสภาทั้งสอง และหากสภาทั้งสองเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ จึงจะถือวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตถาสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวยก็ใหยับยั้งไวกอน
สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ “วุฒิสภา
ยับยั้ง” ไวนั้น มีไดในกรณีดังตอไปนี้
กรณีที่ ๑ การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา วุฒิสภาลงมติไมรับหลักการหรือ
ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
กรณีที่ ๒ การพิจารณาในวาระที่สองของวุฒสิ ภา ไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตวฒ
ุ สิ ภาลงมติ
ในวาระที่สาม ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
กรณีที่ ๓ การพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา มีการแกไขเพิ่มเติมและวุฒิสภาลงมติ
ในวาระที่สามใหแกไขเพิ่มเติม
เมือ่ ส ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คื น ไปยัง
สภาผูแ ทนราษฎรแลว หากสภาผูแ ทนราษฎรไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒสิ ภา ซึ่งเปนเหตุ
ใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาและสภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ สภาผูแทนราษฎร
จะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลา ๑๘๐ วัน ไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร หรือนับแตวันทีส่ ภาใด
สภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย แลวแตกรณี แตถา รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ทีต่ องยับยัง้ ไวเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
สภาผูแทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
โดยทั้ง ๓ กรณี ดังกลาว ถาสภาผูแ ทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิม คือ รางที่สภาผูแ ทนราษฎร
ลงมติใหความเห็นชอบกอนสงใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณา หรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา แลวแตกรณี
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎรแลว ใหถอื วา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บทสรุป
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวาวุฒิสภานั้นเปนองคกรที่มีความสําคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็ดวยเหตุที่วุฒิสภาเปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ของรัฐสภาซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญในการสรางดุลยภาพในกระบวนการนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา กลาวคือ เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว ทั้งนี้ เพื่อให
การตรากฎหมายเป นไปอย างรอบคอบและตรงตามเจตนารมณ ของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย อันจะทําใหกฎหมายที่ผานความเห็นชอบของรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนกติกา
ของสังคมนัน้ เปนกฎหมายทีด่ แี ละมีความเปนธรรม สําหรับเพือ่ เปนเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาและนําพาใหประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรและประชาชนอยูเย็นเปนสุขตลอดไป
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