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กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สาํนักวิชาการ 
 

สมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ยังมีข้อที่ 
แตกต่างกันเช่น จํานวน ที่มา การสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ได้กําหนดจํานวนและ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไว้แตกต่างกันบ้างดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
กําหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจํานวน 200 คน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ได้กําหนดให้วุฒิสภามีจํานวน 150 คน โดยมาจากการเลือกต้ังในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และ
มาจากการสรรหาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้นหักด้วยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กําหนดให้จํานวนและที่มาของวุฒิสภาไว้สองช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 
ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลที่กําหนดให้วุฒิสภามีจํานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามที่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคําแนะนําโดยมาจากการดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังจํานวน 50 คน และมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาจํานวน 194 คน รวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ส่วนในช่วงที่ 2 คือ
เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ังดังกล่าวแล้วให้วุฒิสภามีจํานวน 200 คน ซึ่งมา
จากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ
ที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

สําหรับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ออกจากตําแหน่งนั้น รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ได้กําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นออกจากตําแหน่งได้ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ไม่ได้กําหนดให้มีอํานาจถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ออก 
จากตําแหน่ง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอํานาจและหน้าที่เช่นเดิมหลายประการ อาทิ การให้ความเห็นชอบผู้ดํารง
ตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การให้ความเห็นชอบกรรมการการเลือกตั้ง การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการ
แผ่นดิน การให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การให้ความเห็นชอบ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  หรือมีสิทธิเข้าช่ือขอเปิด
อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติในวุฒิสภา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการ
กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวุฒิสภาที่แตกต่างจากบทถาวรไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้  
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1. จํานวนสมาชิกวุฒิสภา 
ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา กล่าวคือ ในวาระเริ่มแรกจะเป็นวุฒิสภาชุดแรก 
ของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีซึ่งมีกําหนดอายุ 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง 

 

2. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิก วุฒิสภาชุดแรกนี้ มาจากการสรรหาและแต่ ง ต้ั ง โดยดําเนินการตามหลัก เกณฑ์ 

และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
2.1 การดําเนนิการจัดให้มีการเลือกสมาชกิวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มีจํานวน 200 คน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมาจากการเลือกกันเองของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคย
ทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิ
สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
 2. ให้ ดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 3. เมื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ครบจํานวน 200 คน แล้วให้นํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  

2.2 การคัดเลอืกสมาชิกวุฒสิภาโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒสิภา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งแต่งต้ังโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจํานวนไม่น้อย
กว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจํานวนไม่เกิน 400 คน แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 2.3 การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 250 คน ดังนี้ 

1. คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ คั ด เลื อกผู้ ไ ด้ รั บ เลื อกจาก บัญ ชีรายชื่ อที่ ไ ด้ รั บ 
จากคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้ได้จํานวน 50 คน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวน 50 คน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

2. คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ ไ ด้รับการสรรหา 
จากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ได้จํานวน 194 คน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่
ได้รับการสรรหาจํานวน 50 คน   

3. ผู้ดํารงตําแหน่ง 6 ตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 



3 
 

4. ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายช่ือบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจํานวน 250 คน 
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของสมาชิกวุฒิสภา 
3.1 คุณสมบั ติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คน  

โดยมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ
ที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติ 
(1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(3) มีความรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ์หรือทํางานในด้านทีส่มคัรไม่น้อยกว่าสิบปี

หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(4)  เกิด มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ทํางาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(7) (8) (9) (10) (11) (15) (16) (17) หรือ (18) 
(2) เป็นข้าราชการ 
(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(4) เป็นสมาชิกพรรคการเมอืง 
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารง

ตําแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(6) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
(7) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
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(8) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 

    (9) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี ้
 3.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกิน 400 คน โดยมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 แต่มิให้นําความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (6) 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีมาใช้บังคับ 

3.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 
ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง คือ ผู้ดํารงตําแหน่ง 6 ตําแหน่ง ได้แก่ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108  
แต่มิให้นําความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (2) มาใช้บังคับ คือ การเป็นข้าราชการมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง และมิให้นําความในมาตรา 184 (1) และมิให้นําความในมาตรา 
185 มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  

 

4. อายุและสมาชิกภาพของวุฒิสภา 
- อายุของวุฒิสภามีกําหนด 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง  
- สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้ังแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง  
- ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลําดับในบัญชีสํารองตามที่คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติคัดเลือกไว้ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับ
แต่งต้ังเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ดําเนินการเพื่อแต่งต้ังให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
แทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

 

5. กรณีที่สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบ 250 คน  
ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 250 คน ถ้าในระหว่างการดํารงตําแหน่ง

สมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าด้วยเหตุใดทําให้สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบ 250 คน ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ เช่น 

- ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ังบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนตําแหน่งที่ว่าง  
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- กรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง  
- ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  
 

6. กรณีอายุของวุฒิสภาชุดแรกครบกําหนด 5 ปีนับแตวั่นที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
- ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 ต่อไป กล่าวคือให้ดําเนินการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาจํานวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

- เมื่ออายุของวุฒิสภาจํานวน 250 คนสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาจํานวนดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คนขึ้นใหม่ 

 

7. หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาชุดแรก 
  นอกจากวุฒิสภาจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว วุฒิสภาชุดแรกยังมีหน้าที่
และอํานาจเพิ่มเติมตามบทเฉพาะกาลอีก ดังนี้ 

1. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

2. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศโดยให้
เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

3. ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การย่ืนคําร้องดังกล่าวต้องยื่น
ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ  
 

8. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ในบางเรื่อง 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภา

ผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วจะยับย้ังร่างพระราชบัญญัติ
นั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 137)  

1. ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อนและส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

2. ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
แห่งสภานั้น ๆ มีจํานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกําหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
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ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่ง
จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน 

จึงได้กําหนดไว้ว่าในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภา คือ 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการ
แต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 250 คน การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ัง
ไว้ตามมาตรา 137 (2) หรือ (3) ให้กระทําโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมี
ผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ 

2. ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง 

โดยมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต้องมีคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 

 

9. การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในระหว่าง 5 ปีแรก 
9.1 กรณีที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1. ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ต้องมีการประกาศผล 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีพระบรมราชโองการแต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภาแล้วจึงจะถือว่ามีรัฐสภา
ชุดแรก 
 2. ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา 
 3. เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160  
 4. เป็นผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 5. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
 6. มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทําโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
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การพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดร้บัแต่งตั้งเปน็นายกรัฐมนตร ี
จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมอืงแจ้งไว้ 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวน 500 คน
(เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ
เลือกตั้งถึงร้อยละ 95 ของจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว 
หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุม
รัฐสภา) 

สมาชิกวุฒิสภาจาํนวน 
250 คน

- สมาชิกภาพเริ่ม
ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
- อายุของสภา
ผู้แทนราษฎรมี
กําหนดคราวละ 4 ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง 

สมาชิกภาพเริ่ม
ตั้งแต่วันที่มีพระ
บรมราชโองการ
แต่งตั้ง 

ประกาศผลการเลือกตั้ง มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

มีรัฐสภาชุดแรก 

อายุของวุฒิสภามี
กําหนด 5 ปีนับแต่
วันที่มีพระบรมราช
โองการแต่งตั้ง

การให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่

พรรคการเมืองแจ้งไว้

ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต้องกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา 
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9.2 กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ มี
หลักเกณฑ์การดําเนินการ ดังนี้ 

1. ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก หากมกีรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจาก
ผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้อง
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้  

3. ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มกีารประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน  
4. ในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ได้ แม้จะได้มีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ก็ตามแต่การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะมาจากชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก็ได้ 

5. การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

6. มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทําโดย 
การลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
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การพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดร้บัแต่งตั้งเปน็นายกรัฐมนตร ี
กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งจากผู้มชีื่ออยู่ในบญัชรีายชื่อทีพ่รรคการเมืองแจง้ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันจํานวนไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา

เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ 

ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่
ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่

พรรคการเมืองแจ้งไว้

ไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่

พรรคการเมืองแจ้งไว้

มาจากชื่อผู้อยู่ในบัญชี
รายชื่อท่ีพรรคการเมือง

แจ้งไว้ก็ได้ 

บุคคลซ่ึงถูกเสนอชื่อให้สมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

มีสมาชิกรับรอง 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร 

รัฐสภาเห็นชอบให้บุคคลซ่ึงสมควร
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ต้องกระทําโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย 
และต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสอง

สภา

ในระหว่าง  
5 ปีแรกนับแต่
วันที่มีรัฐสภา     
ชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 
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บทสรปุและขอ้เสนอแนะของผู้ศึกษา 
 วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กําหนดให้มี
วุฒิสภาจํานวน 250 คน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังที่ดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 50 คน จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ 
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาได้สรรหาจํานวน 194 คน และจากผู้ดํารงตําแหน่ง 6 ตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่มาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและที่มาจากผู้ดํารง
ตําแหน่ง 6 ตําแหน่งดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 108 แต่สมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจะไม่นําลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับการเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรีมาใช้
บังคับ ส่วนผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งจะไม่นําลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวกับการเป็น
ข้าราชการมาใช้บังคับเนื่องจากผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งเป็นข้าราชการ 
 สําหรับอายุของวุฒิสภามีกําหนด 5 ปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ังและสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้ังแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภา
จํานวน 250 คนอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คนขึ้นใหม่ 
 วุฒิสภานอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจโดยทั่วไปแล้วยังมีหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะตามบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่และอํานาจที่อยู่ภายใต้บังคับด้วยการจํากัดระยะเวลา เช่น หน้าที่และอํานาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และ
การจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับย้ังไว้ในบางกรณีให้กระทําโดยที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาและการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งวุฒิสภาตาม
บทเฉพาะกาลนี้น่าจะทําให้การปฏิรูปประเทศมีความเจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
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