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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั นัน้ ได้บญ
ั ญัติ
ให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ�ำนาจ
อธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย และเพื่อป้องกันมิให้อ�ำนาจอธิปไตย
อยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงมีการบัญญัติให้มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
อธิปไตยออกเป็นหลายฝ่าย กล่าวคือ องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจฝ่ายตุลาการ คือ ศาล และเพื่อให้การตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก�ำหนดให้มีองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่และอ�ำนาจในการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อ�ำนาจ (Checks and Balances) และป้องกันมิให้องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ อันเป็นหลักการส�ำคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและนิติรัฐหรือนิติธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยใช้ทั้งระบบสภาเดี่ยว (Unicameral System) ในยุค
เริ่มต้นและเปลี่ยนมาเป็นระบบสภาคู่ (Bicameral System) เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั สภาประกอบด้วยพฤฒสภาและสภาผูแ้ ทน
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นในการปกครองในระบบรัฐสภา โดยได้บัญญัติให้รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นระบบสภาคู่ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ�ำนวน ๕๐๐ คน ซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ จ�ำนวน ๓๕๐ คน และมาจากแบบบัญชีรายชือ่
ของพรรคการเมืองจ�ำนวน ๑๕๐ คน ส�ำหรับวุฒสิ ภานัน้ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน ๒๐๐ คน ซึง่ มาจาก
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115-128-MAC6.indd 115

จุลนิติ

115

9/23/17 1:40 PM
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การเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล
ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�ำแนะน�ำ
หากจะพิจารณาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรก นับแต่วนั ทีม่ รี ฐั สภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนัน้ จะพบว่า
วุฒิสภามีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
การปกครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการ
ให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี หรือให้วฒ
ุ สิ ภามีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู
ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง โครงสร้ า ง ที่ ม า หน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของวุ ฒิ ส ภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คอลัมน์ คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอ
เรื่อง ““วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ดังนี้
เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภา
ตามบทบัญญัตหิ ลักและบทเฉพาะกาลมีโครงสร้าง ทีม่ า หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีแ่ ตกต่างกันในบางประการ
จึงขอน�ำเสนอโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�ำนาจของวุฒิสภาตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
๑. วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�ำนาจ
ดังนี้
			 ๑.๑		โครงสร้างและที่มาของวุฒิสภา
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ ได้บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ�ำนวน ๒๐๐ คน ซึง่ มาจากการเลือกกันเองของบุคคลผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�ำงานหรือเคยท�ำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�ำให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
								การแบ่งกลุม่ จ�ำนวนกลุม่ และคุณสมบัตขิ องบุคคลในแต่ละกลุม่ การสมัครและรับสมัคร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม
การขึน้ บัญชีสำ� รอง การเลือ่ นบุคคลจากบัญชีสำ� รองขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งแทน และมาตรการอืน่ ใดทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดย
สุจริตและเทีย่ งธรรม จะก�ำหนดมิให้ผสู้ มัครในแต่ละกลุม่ เลือกบุคคลในกลุม่ เดียวกัน หรือจะก�ำหนดให้
มีการคัดกรองผูส้ มัครรับเลือกด้วยวิธกี ารอืน่ ใดทีผ่ สู้ มัครรับเลือกมีสว่ นร่วมในการคัดกรองก็ได้ โดยการ
เลือกวุฒสิ ภานัน้ ให้ดำ� เนินการตัง้ แต่ระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพือ่ ให้สมาชิกวุฒสิ ภา
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
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								ในกรณีที่ต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�ำนวนไม่ครบ ๒๐๐ คน ไม่ว่าเพราะเหตุต�ำแหน่ง
ว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคล
ที่ส�ำรองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา
เหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี
ให้ด�ำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
			 ๑.๒ หน้าที่และอ�ำนาจของวุฒิสภา
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
							 ๑.๒.๑ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย
														 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�ำนาจ
ทั้งการพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมายที่
สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
													 ๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
																 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ าม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
มากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องรัฐสภา ถ้าทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของผู้เสนอ
														 ข้อสังเกต ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ และวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา ให้ถอื เสียงข้างมาก
ของรัฐสภา
													 ๒) การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ
																 ๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
																		 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้น
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ทัง้ นี้ เว้นแต่วฒ
ุ สิ ภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพเิ ศษ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“ มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกู้เงิน การค�้ำประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด�ำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
						
ฯลฯ			
ฯลฯ”
๑
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก�ำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร
เสนอร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงินไปยังวุฒสิ ภา ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแจ้งให้วฒ
ุ สิ ภาทราบ
และให้ถอื เป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถอื ว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วย
การเงิน
																		 เมื่ อ วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ สร็ จ แล้ ว ให้ ด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
																		 (๑) ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้นายกรัฐมนตรี
น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
																		 (๒) ถ้ า วุ ฒิ ส ภาไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ สภาผู ้ แ ทนราษฎร ให้ ยั บ ยั้ ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
																		 (๓) ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภา
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�ำนวนเท่ากันตามที่
สภาผู้แทนราษฎรก�ำหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติน้ัน
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
ได้พจิ ารณาแล้วต่อสภาทัง้ สอง ถ้าสภาทัง้ สองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะกรรมาธิการ
ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก�ำหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖๒ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ต่อวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอมานัน้ ให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถา้ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป
เป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก�ำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน
ร่างพระราชบัญญัตินั้น
							
ฯลฯ			
ฯลฯ”
๒
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

																		 ในกรณีที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับใด สภาผู้แทนราษฎร
จะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส�ำหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ
เมือ่ พ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ทีส่ ภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วย ส�ำหรับกรณีการยับยัง้ ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
แต่ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วัน ถ้าร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งยับยัง้ ไว้นนั้ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกีย่ วด้วยการเงิน เมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติยนื ยันร่างทีผ่ า่ นการพิจารณา
จากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
																		 ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้นั้น คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒสิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
																 ๒.๒) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
																		 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
สภาผูแ้ ทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วนั ทีร่ า่ งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
มาถึงสภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่า
สภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวต่อวุฒสิ ภา
เพื่อพิจารณา ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น วุฒิสภาต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายใน ๒๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มาถึ ง วุ ฒิ ส ภา โดยจะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ มิ ไ ด้
ถ้ า พ้นก�ำหนดเวลาดัง กล่าว ให้ถือว่าวุฒิส ภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญ ญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้
และในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาให้ความเห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนำ� ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
													 ๓) การอนุมัติพระราชก�ำหนด
																 พระราชก�ำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติตามค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชก�ำหนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
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																 ๓.๑) พระราชก�ำหนดทั่วไป
			
					 ในกรณีที่เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด้ การตราพระราชก�ำหนดนัน้
ให้กระท�ำได้เฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้
			
			 		 ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�ำหนดนัน้
ต่อรัฐสภาเพือ่ พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ถ้าอยูน่ อกสมัยประชุมและการรอเปิดประชุมสมัยสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ
ไม่อนุมตั พิ ระราชก�ำหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อนุมตั หิ รือสภาผูแ้ ทนราษฎรอนุมตั แิ ต่วฒ
ุ สิ ภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้พระราชก�ำหนดนัน้ เป็นอันตกไป แต่ทงั้ นีไ้ ม่กระทบต่อกิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�ำหนดนั้น
			
					 หากพระราชก�ำหนดดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก�ำหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาอนุมตั พิ ระราชก�ำหนดนัน้ หรือถ้าวุฒสิ ภาไม่อนุมตั แิ ละสภาผูแ้ ทนราษฎร
ยืนยันการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้พระราชก�ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนด
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาพระราชก�ำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการยืนยัน
การอนุมัติพระราชก�ำหนด จะต้องกระท�ำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
			
		 ๓.๒) พระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
			
				 ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายเกีย่ วด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา
ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์
จะทรงตราพระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ ส�ำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา
และผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรานั้น มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดทั่วไป
ทุกประการ แต่ในกรณีที่เป็นการตราพระราชก�ำหนดขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน�ำเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
													 ๔) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
			
						 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

			
						 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ำมิได้
ส�ำหรับญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือจากสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
			
						 ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา ซึง่ ในจ�ำนวนนีต้ อ้ งมีสมาชิกวุฒสิ ภา
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
			
						 การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา โดยการออกเสียง
ในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
เมือ่ พิจารณาในวาระทีส่ องเสร็จสิน้ ให้รอไว้ ๑๕ วัน เมือ่ พ้นก�ำหนดนีแ้ ล้ว ให้รฐั สภาพิจารณาในวาระทีส่ าม
ต่อไป
			
						 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ�ำนวนนี้ต้องมีสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคการเมืองทีส่ มาชิกมิได้ดำ� รงต�ำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าว
รวมกัน และมีสมาชิกวุฒสิ ภาเห็นชอบด้วยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่
ของวุฒิสภา เมื่อมีการลงมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ให้รอไว้ ๑๕ วัน แล้วจึงน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญได้
			
						 ในกรณีทรี่ า่ งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีห่ รืออ�ำนาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั ติ ามหน้าทีห่ รืออ�ำนาจได้
ก่อนด�ำเนินการน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้จดั ให้มกี ารออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย
กั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จึ ง ให้ ด� ำ เนิ น การน� ำ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายต่อไป
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

			
						 ก่อนนายกรัฐมนตรีนำ� ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๑๐
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ทีร่ ฐั สภาลงมติเห็นชอบแล้ว ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลกั ษณะเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหมวด ๑ บททัว่ ไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
อ�ำนาจได้ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�ำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
๒.๒ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
						 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นระบบการปกครองทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
กับฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงมีอ�ำนาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ ส�ำหรับวุฒสิ ภาซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของรัฐสภานัน้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดให้มีหน้าที่และอ�ำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังต่อไปนี้
					 ๑)		การตั้งกระทู้ถาม
										รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา ส�ำหรับการตัง้ กระทูถ้ ามด้วยวาจาหรือกระทูถ้ ามสดนัน้ ตามรัฐธรรมนูญ
ที่ผ่านมาเป็นอ�ำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�ำหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีอ�ำนาจในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน
					 ๒)		การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
										รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๑๕๓ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
อภิปรายทัว่ ไปในวุฒสิ ภาเพือ่ ให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชีแ้ จงปัญหาส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
					 ๓)		การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา
										รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหาส�ำคัญ
เกีย่ วกับความมัน่ คงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรทีจ่ ะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภา
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และคณะรัฐมนตรี ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มกี ารเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด�ำเนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้ง แต่รฐั สภาจะลงมติในปัญหาทีอ่ ภิปรายมิได้ โดยให้ประชุมลับและคณะรัฐมนตรี
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
					 ๔)		การตั้งกรรมาธิการ
										วุฒิสภามีอ�ำนาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ�ำนาจ
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบ
ตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก�ำหนด การกระท�ำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ
ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู ่ ใ นหน้ า ที่ แ ละอ�ำ นาจของสภา และหน้ า ที่ แ ละอ�ำ นาจตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นการตั้ ง
คณะกรรมาธิการก็ดี ในการด�ำเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ�้ำซ้อนกัน ในกรณีที่
การกระท�ำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่
ของประธานวุฒิสภาที่จะต้องด�ำเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด�ำเนินการ และ
ในการสอบหาข้อเท็จจริงนัน้ คณะกรรมาธิการจะมอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บคุ คลหรือคณะบุคคลใด
กระท�ำการแทนมิได้
										คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�ำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา
อยูน่ นั้ ได้ แต่การเรียกเช่นว่านัน้ มิให้ใช้บงั คับแก่ผพู้ พิ ากษาหรือตุลาการทีป่ ฏิบตั ติ ามหน้าทีห่ รือใช้อำ� นาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
										ให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบในกิจการทีค่ ณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก�ำกับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือ
แสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก ในการนี้ ให้วุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงาน
การด�ำเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการ
ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย
		 ๒.๓ การให้ค�ำแนะน�ำหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
						 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�ำนาจในการ
ให้ค�ำแนะน�ำหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง ดังต่อไปนี้
					 ๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
			 					ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�ำนวน ๙ คน โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�ำเนินการสรรหา
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผูน้ นั้ แล้วเสนอต่อวุฒสิ ภาเพือ่ ให้ความเห็นชอบต่อไป เมือ่ ผูไ้ ด้รบั การสรรหา
หรือคัดเลือกได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึง่ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
แล้วแจ้งผลให้วุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
			 				 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอ
ให้มผี ไู้ ด้รบั ความเห็นชอบครบ ๙ คน และเมือ่ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ แล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยระหว่างนัน้ ให้ถอื ว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่
					 ๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
			 					คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากบุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตัง้ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม และมีความซือ่ สัตย์
สุจริตเป็นทีป่ ระจักษ์ ซึง่ ได้รบั การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ�ำนวน ๕ คน และบุคคลผูม้ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์ และเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีผพู้ พิ ากษา หรือต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีอยั การมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ซึง่ ได้รบั
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�ำนวน ๒ คน โดยมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
					 ๓)		ผู้ตรวจการแผ่นดิน
			 					ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ�ำนวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของ
วุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วัน
ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
					 ๔)		คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
										คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
					 ๕)		คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
										คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน ๗ คน ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา โดยมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี
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นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มีผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึง่ ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
เท่าทีม่ อี ยู่ ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาไม่ให้ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ดำ� เนินการเสนอชือ่ บุคคลใหม่เพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินแทนผูน้ นั้ แล้วเสนอต่อวุฒสิ ภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และให้ประธานวุฒิสภาน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
					 ๖)		คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
										คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ยกรรมการจ� ำ นวน ๗ คน
ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากผูไ้ ด้รบั การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
โดยมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
					 ข้อสังเกต วุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มอี ำ� นาจ
ในการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง ซึง่ แตกต่างจากอ�ำนาจของวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติให้วุฒิสภามีอ�ำนาจในการถอดถอนบุคคล
ออกจากต�ำแหน่ง
๒. วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
		
วุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาลนัน้ นอกจากจะมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจเช่นเดียวกับวุฒสิ ภาตามบทหลักแล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบนั ได้เพิม่ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิรปู
ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
		
๒.๑		การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะ
ตราขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อ
ด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีมไิ ด้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะตราขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ หากสมาชิกวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ทีจ่ ะตราขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ สมาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๕
ของวุฒิสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค�ำร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อน
ที่วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

							 เมือ่ ประธานรัฐสภาได้รบั ค�ำร้องดังกล่าว ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการร่วม
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น�ำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง
ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย
โดยการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถอื เสียงข้างมากเป็นประมาณ ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด�ำเนินการไปตามค�ำวินิจฉัยนั้น
		
๒.๒		การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ วี่ ฒ
ุ สิ ภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎรยับยัง้ ไว้ตามมาตรา
๑๓๗ (๒) หรือ (๓)
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายในอายุ
ของวุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ วี่ ฒ
ุ สิ ภาหรือสภาผูแ้ ทนราษฎร
ยับยัง้ ไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท�ำโดยทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัติ
นัน้ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�ำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�ำความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ หรือเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ว่ามีผลกระทบต่อการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
		
๒.๓		การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
								รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือนด้วย
		
๒.๔		การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
								ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึง่ สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำ� เนินการตามมาตรา ๑๕๙๓ เว้นแต่การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่ ให้กระท�ำในทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติทเี่ ห็นชอบ
การแต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วนั ทีม่ รี ฐั สภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หากมีกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีจากผูม้ ชี อื่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ ต้องมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระท�ำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และ
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร”
๓
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๔ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติ
ยกเว้นเพือ่ ไม่ตอ้ งเสนอชือ่ นายกรัฐมนตรีจากผูม้ ชี อื่ ในบัญชีรายชือ่ ทีพ่ รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘
ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภา
มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาให้ยกเว้นได้
ให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลซึ่ ง สมควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น
จะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
			 ข้อสังเกต สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้นมีสิทธิเพียงพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�ำนาจดังกล่าวเป็นอ�ำนาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูม้ สี ทิ ธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่ นายกรัฐมนตรี
จากผูอ้ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรัฐสภา คือ สมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน อันประกอบ
ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล		
บทสรุป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให้มีวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก
และบทเฉพาะกาล โดยวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลซึ่งมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นอกจากมีหน้าที่และอ�ำนาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว ยังมีหน้าที่และ
อ�ำนาจเฉพาะในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศในระยะเวลา ๕ ปีแรก ซึง่ เป็นระยะเวลาในการเปลีย่ นผ่าน
ในทางการเมืองการปกครอง อาทิ การร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ปกครองบ้านเมือง การให้วุฒิสภาร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในหมวด
๑๖ การปฏิรูปประเทศ หรือการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) เพื่อป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่า
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น�ำความ
ในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้”
๔
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�ำความผิดพ้นจากความผิดหรือ
ไม่ต้องรับโทษ หรือทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมอย่างร้ายแรง ตลอดจนการติดตาม
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส�ำหรับวุฒสิ ภาตามภาวการณ์ปกติหรือพ้นช่วงระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลแล้วนัน้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และมีหน้าที่
และอ�ำนาจในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การอนุมัติพระราชก�ำหนด การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้คำ� แนะน�ำหรือการให้ความเห็นชอบให้บคุ คล
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ และถึงแม้ว่าวุฒิสภาจะไม่มีอ�ำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งก็ตาม
แต่วุฒิสภายังคงเป็นองค์กรที่มีความส�ำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่สะท้อนเหตุผลที่หลากหลายของพหุสังคมผ่านการด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ อันจะช่วยเสริมสร้างให้การปฏิรปู ประเทศบรรลุตามเป้าหมาย
ในการสร้างความสงบเรียบร้อยของประเทศ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
และท�ำให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลอมรวมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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