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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนันัน้ ได้บญัญตั ิ
ให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ�านาจ
อธิปไตยซึ่งเป็นอ�านาจสูงสุดของประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย และเพื่อป้องกันมิให้อ�านาจอธิปไตย
อยู่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงมีการบัญญัติให้มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�านาจ 
อธิปไตยออกเป็นหลายฝ่าย กล่าวคือ องค์กรผู้ใช้อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา องค์กรผู้ใช้อ�านาจ
ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี องค์กรผู้ใช้อ�านาจฝ่ายตุลาการ คือ ศาล และเพื่อให้การตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก�าหนดให้มีองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการ
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล 
การใช้อ�านาจ (Checks and Balances) และป้องกันมิให้องค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ อันเป็นหลักการส�าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและนิติรัฐหรือนิติธรรมเป็นหลักในการปกครองประเทศ 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) โดยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยใช้ทั้งระบบสภาเดี่ยว (Unicameral System) ในยุค
เริ่มต้นและเปล่ียนมาเป็นระบบสภาคู่ (Bicameral System) เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ ซึง่ก�าหนดให้รฐัสภาประกอบด้วยพฤฒสภาและสภาผูแ้ทน 
จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นในการปกครองในระบบรัฐสภา โดยได้บัญญัติให้รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นระบบสภาคู่ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ�านวน ๕๐๐ คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้จ�านวน ๓๕๐ คน และมาจากแบบบญัชีรายช่ือ 
ของพรรคการเมอืงจ�านวน ๑๕๐ คน ส�าหรบัวุฒิสภาน้ันประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน ซ่ึงมาจาก 

 “วุฒิสภา”
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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การเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระเร่ิมแรกตามบทเฉพาะกาล
ได้ก�าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�าแนะน�า    
  หากจะพจิารณาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรก นบัแต่วนัทีม่รีฐัสภาชดุแรกตามรฐัธรรมนญูนัน้จะพบว่า 
วุฒิสภามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
การปกครองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการ 
ให้ความเหน็ชอบบคุคลซึง่สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายกรฐัมนตร ีหรอืให้วุฒสิภามหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ในการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏริปู
ประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น 
  ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ คอลมัน์ คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญูฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอ 
เรื่อง ““วุฒิสภำ” ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐” ดังนี้
 เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภา 
ตามบทบญัญตัหิลกัและบทเฉพาะกาลมโีครงสร้าง ทีม่า หน้าทีแ่ละอ�านาจทีแ่ตกต่างกนัในบางประการ 
จึงขอน�าเสนอโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจของวุฒิสภาตามล�าดับ ดังต่อไปนี้

 ๑. วุฒิสภำตำมบทบัญญัติหลัก
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีโครงสร้าง ที่มา หน้าที่และอ�านาจ 
ดังนี้
    ๑.๑  โครงสร้ำงและที่มำของวุฒิสภำ
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ ได้บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน ซึง่มาจากการเลอืกกนัเองของบคุคลผูม้คีวามรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
        การแบ่งกลุม่ จ�านวนกลุม่ และคณุสมบตัขิองบคุคลในแต่ละกลุม่ การสมคัรและรบัสมคัร  
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ�านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม  
การขึน้บญัชีส�ารอง การเล่ือนบคุคลจากบญัชสี�ารองขึน้ด�ารงต�าแหน่งแทน และมาตรการอืน่ใดทีจ่�าเป็น 
เพือ่ให้การเลือกกนัเองเป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดย
สจุรติและเทีย่งธรรม จะก�าหนดมใิห้ผูส้มคัรในแต่ละกลุม่เลอืกบคุคลในกลุม่เดยีวกนั หรอืจะก�าหนดให้
มีการคดักรองผูส้มคัรรบัเลอืกด้วยวิธีการอืน่ใดทีผู่ส้มคัรรับเลอืกมส่ีวนร่วมในการคดักรองกไ็ด้ โดยการ
เลอืกวฒุสิภานัน้ ให้ด�าเนนิการตัง้แต่ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศเพือ่ให้สมาชกิวุฒสิภา
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ

115-128-MAC6.indd   116 9/23/17   1:40 PM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐ 117

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบ ๒๐๐ คน ไม่ว่าเพราะเหตุต�าแหน่ง 
ว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคล 
ที่ส�ารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา 
เหลืออยู ่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู ่เกินหนึ่งปี  
ให้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
    ๑.๒  หน้ำที่และอ�ำนำจของวุฒิสภำ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
        ๑.๒.๑ กำรพิจำรณำและกำรกลั่นกรองกฎหมำย
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจ 
ทั้งการพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมายที่ 
สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
              ๑) กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๘๐ วนั โดยการออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีส่าม ต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบด้วย 
มากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิท้ังหมดเท่าทีม่อียูข่องรฐัสภา ถ้าทีป่ระชมุร่วมกันของรฐัสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของผู้เสนอ
                 ข้อสังเกต ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ และวาระทีส่องขัน้พจิารณาเรยีงล�าดบัมาตรา ให้ถอืเสยีงข้างมาก 
ของรัฐสภา
              ๒) กำรกลั่นกรองร่ำงพระรำชบัญญัติ
                    ๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
                        ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน 
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎร 
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้น 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑ 

ต้องพจิารณาให้เสรจ็ภายใน ๓๐ วัน ทัง้น้ี เว้นแต่วฒุสิภาจะได้ลงมตใิห้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณพีเิศษ 

 ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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�้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด�าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
  (๔) เงินตรา
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก�าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลา 
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร 
เสนอร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิไปยงัวฒุสิภา ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแจ้งให้วฒุสิภาทราบ 
และให้ถอืเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถอืว่าร่างพระราชบญัญตัน้ัินไม่เป็นร่างพระราชบญัญตัเิก่ียวด้วย
การเงิน
                        เม่ือวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วให้ด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
                        (๑) ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน 
ราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
                        (๒)  ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู ้แทนราษฎร ให้ยับยั้ง 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
                        (๓) ถ้าวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่วุฒิสภา
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป  
ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ�านวนเท่ากันตามที ่
สภาผู้แทนราษฎรก�าหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น  
และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
ได้พจิารณาแล้วต่อสภาทัง้สอง ถ้าสภาท้ังสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญตัทิีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัติน้ันไว้ก่อน ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในก�าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖๒ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
ร่างพระราชบญัญติัน้ันต่อวฒุสิภา วฒุสิภาต้องพิจารณาร่างพระราชบญัญตัทิีเ่สนอมานัน้ให้เสรจ็ภายในหกสบิวนั แต่ถ้าร่างพระราชบญัญตัน้ัิน 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป
เป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน ก�าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา
  ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น
       ฯลฯ   ฯลฯ”
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                        ในกรณีที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับใด สภาผู้แทนราษฎร 
จะยกร่างพระราชบัญญัติท่ีต้องยับยั้งไว้ข้ึนพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา 
ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ส�าหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ
เม่ือพ้น ๑๘๐ วัน นบัแต่วันท่ีสภาใดสภาหนึง่ไม่เหน็ชอบด้วย ส�าหรบักรณกีารยบัยัง้ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 
แต่ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ให้ลดเหลือ ๑๐ วนั ถ้าร่างพระราชบญัญตัทิีต้่องยบัยัง้ไว้น้ันเป็นร่างพระราชบญัญตัิ
เกีย่วด้วยการเงนิ เมือ่พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติยนืยนัร่างทีผ่่านการพจิารณา
จากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ัน 
เป็นอันได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้นายกรัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 
                        ในระหว่างท่ีมีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติไว้น้ัน คณะรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณาน้ัน เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน 
หรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒสิภาส่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนูญวนิิจฉยั ถ้าศาลรฐัธรรมนูญวนิจิฉยัว่า 
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
                ๒.๒) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
                        ร ่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผูแ้ทนราษฎรจะต้องพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๐๕ วนั นับแต่วันทีร่่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่า
สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบกบัร่างพระราชบญัญตันิัน้ และให้เสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวต่อวฒุสิภา 
เพื่อพิจารณา ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น วุฒิสภำต้องให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบ 
ภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ร ่างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด  ๆ  มิได้  
ถ้าพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช่นนี้ 
และในกรณท่ีีวุฒิสภาให้ความเหน็ชอบ ให้นายกรฐัมนตรนี�าขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
              ๓) กำรอนุมัติพระรำชก�ำหนด
                พระราชก�าหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติตามค�าแนะน�าของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชก�าหนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
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                ๓.๑) พระรำชก�ำหนดทั่วไป 
                       ในกรณีที่เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาควำมปลอดภัยของประเทศ 
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ 
พระมหากษตัรย์ิจะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคบัดงัเช่นพระราชบญัญตัก็ิได้ การตราพระราชก�าหนดนัน้ 
ให้กระท�าได้เฉพาะเมือ่คณะรฐัมนตรเีหน็ว่าเป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรบีด่วนอันมอิาจหลกีเล่ียงได้
                       ในการประชมุรฐัสภาคราวต่อไป ให้คณะรฐัมนตรเีสนอพระราชก�าหนดนัน้ 
ต่อรฐัสภาเพือ่พจิารณาโดยไม่ชกัช้า ถ้าอยูน่อกสมยัประชมุและการรอเปิดประชมุสมยัสามญัจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด�าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ 
ไม่อนมัุตพิระราชก�าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อนุมตัหิรอืสภาผูแ้ทนราษฎรอนุมติัแต่วุฒสิภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร ให้พระราชก�าหนดน้ันเป็นอันตกไป แต่ทัง้น้ีไม่กระทบต่อกิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก�าหนดนั้น
                       หากพระราชก�าหนดดังกล่าวมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชก�าหนดนั้นต้องตกไป ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่มีอยู่ก่อน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่กำรไม่อนุมัติพระรำชก�ำหนดนั้นมีผล  
ถ้าสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาอนมุตัพิระราชก�าหนดนัน้ หรอืถ้าวฒุสิภาไม่อนมุตัแิละสภาผูแ้ทนราษฎร
ยนืยนัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
ให้พระราชก�าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนด 
ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ การพิจารณาพระราชก�าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการยืนยัน
การอนุมัติพระราชก�าหนด จะต้องกระท�าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
                     ๓.๒) พระรำชก�ำหนดเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำ
                       ในกรณทีีมี่ควำมจ�ำเป็นต้องมกีฎหมำยเกีย่วด้วยภำษอีำกรหรอืเงนิตรำ 
ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโดยด่วนและลับเพื่อรักษำประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย ์
จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ ส�าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา 
และผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราน้ัน มีลักษณะ 
เช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและผลของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก�าหนดทั่วไป 
ทุกประการ แต่ในกรณีที่เป็นการตราพระราชก�าหนดขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องน�าเสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๓ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
              ๔) กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ ดังต่อไปนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

                   การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท�ามิได้ 
ส�าหรับญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืจากสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
                   ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธี 
เรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา ซ่ึงในจ�านวนน้ีต้องมสีมำชกิวฒุสิภำ 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
                   การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล�าดับมาตรา โดยการออกเสียง 
ในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย  
เมือ่พิจารณาในวาระทีส่องเสร็จส้ิน ให้รอไว้ ๑๕ วนั เมือ่พ้นก�าหนดนีแ้ล้ว ให้รฐัสภาพจิารณาในวาระทีส่าม 
ต่อไป
                   การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและ 
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ�ำนวนนี้ต้องมีสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎรจำกพรรคกำรเมืองท่ีสมำชกิมไิด้ด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตร ีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  
หรือรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของทกุพรรคกำรเมอืงดงักล่ำว 
รวมกนั และมสีมำชกิวฒุสิภำเหน็ชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของจ�ำนวนสมำชกิท้ังหมดเท่ำทีม่อียู ่
ของวุฒิสภำ เมื่อมีการลงมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ให้รอไว้ ๑๕ วัน แล้วจึงน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญได้
                   ในกรณท่ีีร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมเป็นกำรแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป 
หมวด ๒ พระมหำกษัตรย์ิ หรอืหมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัคุณสมบตัิ
หรือลักษณะต้องห้ำมของผูด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมรฐัธรรมนญู หรอืเรือ่งท่ีเกีย่วกบัหน้ำท่ีหรอือ�ำนำจ
ของศำลหรอืองค์กรอสิระ หรอืเรือ่งทีท่�ำให้ศำลหรอืองค์กรอสิระไม่อำจปฏบิตัติำมหน้ำทีห่รอือ�ำนำจได้ 
ก่อนด�าเนนิการน�าร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้จดัให้มกีำรออกเสยีง 
ประชำมติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย 
กับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ด�าเนินการน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายต่อไป

115-128-MAC6.indd   121 9/23/17   1:40 PM



ก.ค. - ส.ค. ๖๐122

“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

                   ก่อนนายกรัฐมนตรนี�าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธย สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชิกวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั มจี�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐  
ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกัน
เสนอความเหน็ต่อประธานแห่งสภาทีต่นเป็นสมาชกิหรอืประธานรฐัสภา แล้วแต่กรณ ีว่าร่างรฐัธรรมนญู
ทีร่ฐัสภาลงมตเิหน็ชอบแล้ว ขดัต่อมาตรา ๒๕๕ หรอืมลีกัษณะเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิหมวด ๑ บททัว่ไป 
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับหน้าท่ีหรือ 
อ�านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเร่ืองที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือ
อ�านาจได้ และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเรือ่ง ในระหว่างการพจิารณาวินจิฉยั 
ของศาลรฐัธรรมนญู นายกรฐัมนตรจีะน�าร่างรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้       
  ๒.๒ กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
      การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรฐัสภา เป็นระบบการปกครองทีฝ่่ายนิติบญัญตัิ
กับฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจึงมีอ�านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้  
เพือ่ป้องกนัมิให้มีการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ ส�าหรบัวฒุสิภาซึง่เป็นส่วนหน่ึงของรฐัสภาน้ัน รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดให้มีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้
      ๑)  กำรตั้งกระทู้ถำม 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธ ิ
ต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้  
ตามข้อบงัคบัการประชุมวุฒิสภา ส�าหรบัการตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาหรอืกระทูถ้ามสดนัน้ ตามรฐัธรรมนญู 
ที่ผ่านมาเป็นอ�านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ 
สมำชิกวุฒิสภำมีอ�ำนำจในกำรตั้งกระทู้ถำมด้วยวำจำได้เช่นเดียวกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน
      ๒)  กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในวุฒิสภำ
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา 
จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภปิรายทัว่ไปในวฒุสิภาเพือ่ให้คณะรฐัมนตรีแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืชีแ้จงปัญหาส�าคญัเกีย่วกบัการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
      ๓)  กำรเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภำ
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหาส�าคัญ
เกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัหรอืเศรษฐกิจของประเทศสมควรทีจ่ะปรกึษาหารือร่วมกันระหว่างรฐัสภา
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และคณะรฐัมนตร ีผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎรจะแจ้งไปยงัประธานรฐัสภาขอให้มกีารเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด�าเนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วัน
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแจ้ง แต่รฐัสภาจะลงมติในปัญหาทีอ่ภิปรายมไิด้ โดยให้ประชมุลบัและคณะรฐัมนตรี
มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
      ๔)  กำรตั้งกรรมำธิกำร
          วุฒิสภามีอ�านาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาต้ังเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ�านาจ 
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระท�ากิจการ 
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบ 
ตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก�าหนด การกระท�ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ  
ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู ่ในหน้าที่และอ�านาจของสภา และหน้าที่และอ�านาจตามที่ระบุไว้ในการต้ัง 
คณะกรรมาธิการก็ดี ในการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ�้าซ้อนกัน ในกรณีที่
การกระท�ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเร่ืองใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่
ของประธานวุฒิสภาท่ีจะต้องด�าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด�าเนินการ และ
ในการสอบหาข้อเทจ็จรงินัน้ คณะกรรมาธิการจะมอบอ�านาจหรือมอบหมายให้บคุคลหรอืคณะบคุคลใด 
กระท�าการแทนมิได้ 
          คณะกรรมาธิการมีอ�านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง 
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท�าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา 
อยูน่ัน้ได้ แต่การเรยีกเช่นว่านัน้มใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการทีป่ฏิบัตติามหน้าทีห่รอืใช้อ�านาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับ 
แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ�านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
          ให้เป็นหน้าทีข่องรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบในกิจการทีค่ณะกรรมาธิการสอบหาข้อเทจ็จรงิ 
หรือศึกษา ที่จะต้องส่ังการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก�ากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร หรือ
แสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก ในการนี้ ให้วุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงาน 
การด�าเนนิการ รายงานการสอบหาข้อเทจ็จริง หรอืรายงานการศกึษา แล้วแต่กรณขีองคณะกรรมาธกิาร
ให้ประชาชนทราบ เว้นแต่วุฒิสภามีมติมิให้เปิดเผย 
  ๒.๓  กำรให้ค�ำแนะน�ำหรือกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจในการ 
ให้ค�าแนะน�าหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้
           ๑)  ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
             ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ�านวน ๙ คน โดยผู้ได้รับ 
การคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด�าเนินการสรรหา 
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หรอืคดัเลอืกบคุคลใหม่แทนผู้นัน้ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพือ่ให้ความเหน็ชอบต่อไป เมือ่ผูไ้ด้รับการสรรหา
หรอืคัดเลอืกได้รบัความเหน็ชอบจากวฒิุสภาแล้ว ให้เลอืกกันเองให้คนหน่ึงเป็นประธานศาลรฐัธรรมนญู 
แล้วแจ้งผลให้วุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธาน 
ศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการศาลรฐัธรรมนญู และเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ โดยตลุาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ 
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
             ในการพจิารณาให้ความเห็นชอบบคุคลเพือ่แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาลรฐัธรรมนญู
ดังกล่าว ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ 
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอ
ให้มีผูไ้ด้รบัความเห็นชอบครบ ๙ คน และเมือ่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้แล้ว ให้ศาลรฐัธรรมนญู
ด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละอ�านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยระหว่างนัน้ให้ถอืว่าศาลรฐัธรรมนญูประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่   
           ๒)  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
                 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากบคุคลผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาการต่าง ๆ  ทีจ่ะ
ยงัประโยชน์แก่การบรหิารและจดัการการเลอืกต้ังให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม และมคีวามซ่ือสตัย์
สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ได้รบัการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จ�านวน ๕ คน และบคุคลผูม้คีวามรู้  
ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มคีวามซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจักษ์ และเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ไม่ต�า่กว่าอธบิดผีูพ้พิากษา หรอืต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าอธิบดอัียการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึง่ได้รบั 
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ�านวน ๒ คน โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต ่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๓)  ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
              ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ�านวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของ
วุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วัน
ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๔)  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจาก 
คณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว
           ๕)  คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน
               คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน ซึง่พระมหากษตัรย์ิ
ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี  
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นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มีผู้ว่าการ 
ตรวจเงนิแผ่นดนิคนหนึง่ ซ่ึงพระมหากษัตรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา ซึง่ได้รบัการเสนอช่ือ
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ โดยผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 
เท่าทีม่อียู ่ ในกรณทีีวุ่ฒสิภาไม่ให้ความเหน็ชอบผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ให้ด�าเนนิการเสนอชือ่บคุคลใหม่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดินแทนผูน้ั้น แล้วเสนอต่อวุฒสิภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และให้ประธานวุฒิสภาน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ๖)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
           คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน ๗ คน 
ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา จากผูไ้ด้รบัการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ารงต�าแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
      ข้อสงัเกต วฒุสิภาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไม่มอี�านาจ 
ในการถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง ซึง่แตกต่างจากอ�านาจของวฒุสิภาตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติให้วุฒิสภามีอ�านาจในการถอดถอนบุคคล 
ออกจากต�าแหน่ง  

 ๒. วุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำล
   วฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลน้ัน นอกจากจะมหีน้าทีแ่ละอ�านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทหลกัแล้ว 
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนัได้เพิม่หน้าทีแ่ละอ�านาจโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ เพือ่ให้การปฏริปู
ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
   ๒.๑  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเพื่อด�ำเนินกำรตำมหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะ
ตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราข้ึนเพื่อ 
ด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ 
ร่างพระราชบญัญตันิัน้ ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีไิด้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบญัญตัทิีจ่ะตราข้ึนเพือ่ด�าเนนิการ
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชกิวฒุสิภาเหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัน้ัิน เป็นร่างพระราชบญัญตั ิ
ทีจ่ะตราขึน้เพือ่ด�าเนนิการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปูประเทศ สมาชกิวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
ของวุฒิสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นค�าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อน
ที่วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

         เม่ือประธานรฐัสภาได้รบัค�าร้องดงักล่าว ให้ประธานรฐัสภาเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการร่วม 
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง ผู้น�าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ผู ้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหน่ึง 
ซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย  
โดยการวนิจิฉยัของคณะกรรมการดงักล่าวให้ถือเสยีงข้างมากเป็นประมาณ ค�าวินจิฉยัของคณะกรรมการ
ร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด�าเนินการไปตามค�าวินิจฉัยนั้น
   ๒.๒  กำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติท่ีวฒุสิภำหรอืสภำผูแ้ทนรำษฎรยับย้ังไว้ตำมมำตรำ 
๑๓๗ (๒) หรือ (๓) 
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายในอาย ุ
ของวฒุสิภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพจิารณาร่างพระราชบญัญัตทิีว่ฒุสิภาหรอืสภาผูแ้ทนราษฎร
ยบัยัง้ไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรอื (๓) ให้กระท�าโดยทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา ถ้าร่างพระราชบญัญตัิ
นัน้เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ หรือเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ว่ามีผลกระทบต่อการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
   ๒.๓  กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มหีน้าทีแ่ละอ�านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง
ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือนด้วย
   ๒.๔  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
        ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบ
บคุคลซึง่สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรใีห้ด�าเนินการตามมาตรา ๑๕๙๓  เว้นแต่การพจิารณา
ให้ความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึง่ ให้กระท�าในทีป่ระชมุร่วมกนัของรฐัสภา และมติทีเ่หน็ชอบ 
การแต่งตัง้บคุคลใดให้เป็นนายกรฐัมนตรตีามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมคีะแนนเสยีงมากกว่าก่ึงหนึง่
ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา และในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันทีม่รีฐัสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนญูนี ้หากมกีรณทีีไ่ม่อาจแต่งต้ังนายกรฐัมนตรจีากผูม้ชีือ่อยูใ่นบญัชรีายชือ่ท่ีพรรคการเมอืง

 ๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๙ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ 
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  การเสนอช่ือตามวรรคหนึง่ต้องมสีมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร
   มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระท�าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และ 
มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร” 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๔ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติ
ยกเว้นเพือ่ไม่ต้องเสนอชือ่นายกรัฐมนตรจีากผูม้ชีือ่ในบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘  
ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภา 
มมีตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาให้ยกเว้นได้ 
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น 
นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น  
จะเสนอช่ือผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้ และมติเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
    ข้อสังเกต สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้นมีสิทธิเพียงพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่จะไม่มีสิทธิ 
เสนอชื่อบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะอ�านาจดังกล่าวเป็นอ�านาจของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมอืงแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูม้สีทิธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชือ่นายกรฐัมนตรี
จากผูอ้ยูใ่นบญัชีรายช่ือตามมาตรา ๘๘ ต่อประธานรฐัสภา คอื สมาชกิของทัง้สองสภารวมกัน อนัประกอบ
ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล  

บทสรุป
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติให้มีวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก 
และบทเฉพาะกาล โดยวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลซ่ึงมีที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นอกจากมีหน้าที่และอ�านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว ยังมีหน้าที่และ 
อ�านาจเฉพาะในการขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศในระยะเวลา ๕ ปีแรก ซึง่เป็นระยะเวลาในการเปลีย่นผ่าน 
ในทางการเมืองการปกครอง อาทิ การร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง 
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้บริหารประเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ
ปกครองบ้านเมือง การให้วุฒิสภาร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุตามเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ หรือการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) เพื่อป้องกันการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การ 

 ๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บัญญัติว่า 
   “มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่า 
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น�าความ
ในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้”
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“วุฒิสภา” ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

จุลนิติ

หรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท�าความผิดพ้นจากความผิดหรือ 
ไม่ต้องรับโทษ หรือทีมี่ผลกระทบต่อการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรมอย่างร้ายแรง ตลอดจนการตดิตาม  
เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส�าหรบัวุฒสิภาตามภาวการณ์ปกตหิรือพ้นช่วงระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลแล้วนัน้ รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และมีหน้าท่ี 
และอ�านาจในการพิจารณาและกล่ันกรองกฎหมาย การอนุมัติพระราชก�าหนด การแก้ไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญู การควบคมุการบรหิารราชการแผ่นดนิ การให้ค�าแนะน�าหรอืการให้ความเหน็ชอบให้บคุคล
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ และถึงแม้ว่าวุฒิสภาจะไม่มีอ�านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งก็ตาม  
แต่วุฒิสภายังคงเป็นองค์กรที่มีความส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่สะท้อนเหตุผลที่หลากหลายของพหุสังคมผ่านการด�าเนินการตามหน้าที ่
และอ�านาจตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญ อันจะช่วยเสรมิสร้างให้การปฏิรปูประเทศบรรลตุามเป้าหมาย 
ในการสร้างความสงบเรียบร้อยของประเทศ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าในสังคม  
และท�าให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลอมรวมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
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