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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน
การ “ออกเสียงประชามติ”๑ จากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำ�นาจอธิปไตย โดยผลการออกเสียง
ประชามติปรากฏว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเห็นชอบด้วยกับประเด็น
คำ�ถามเพิ่มเติม”๒ ที่มีคำ�ถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิด
ความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำ�หนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง  
๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” และ
นายกรัฐมนตรีได้นำ�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา โดยกำ�หนดให้รัฐสภาประกอบด้วย
“สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา”
 	
สำ�หรับ “วุฒิสภา” นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีหน้าที่
และอำ�นาจในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้คำ�
แนะนำ�หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในองค์กรต่าง ๆ ตามที่บัญญัติ
ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ แ ละอำ � นาจในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ หน้ า ที่
และอำ�นาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ เพื่อให้หน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาสอดคล้องกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้ตัดหน้าที่และอำ�นาจของ
วุ ฒิ ส ภาที่ เ คยมี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตำ�แหน่งออกไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  และประเด็นคำ�ถามเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.
๒
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง ผลการออกเสียงประชามติ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.
๑
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พ.ร.บ.

 	
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประเทศในด้ า น
ต่าง ๆ ที่ผ่านมามีความต่อเนื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึ ง กำ � หนดให้ มี “วุ ฒิ ส ภาตามบทเฉพาะกาล” ขึ้ น เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
เช่น การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทำ�และดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร
ในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
 	
โดยหน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว เป็นเพียงหน้าที่และอำ�นาจเฉพาะกิจ
ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แต่เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว วุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาลก็จะสิน้ สุดลง พร้อมกับหน้าทีแ่ ละอำ�นาจของวุฒสิ ภาตามบทเฉพาะกาล
ก็จะสิ้นสุดไป ดังนั้น เมื่อมีวุฒิสภาชุดใหม่ วุฒิสภาก็จะมีหน้าที่และอำ�นาจเพียงเท่าที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัติ
หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เท่านั้น
 	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก
และวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลไว้ ดังต่อไปนี้

๑.

วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก

		
		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำ�นาจ ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย

	      		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำ�นาจ ทั้งการ
พิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมาย ที่สภาผู้แทนราษฎร
ได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
			 ๑.๑.๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓๒)
		 		
ในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญนั้ น รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐
วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และ
วาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำ�ดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของรัฐสภา สำ�หรับการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
รัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภา
ให้ความเห็นชอบตามร่างของผู้เสนอ
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			 ๑.๑.๒ การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ
		
๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป (มาตรา ๑๓๖)
 			    		 ในการเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรก่ อ น
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ๓ ต้องพิจารณา
ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน
๓๐ วัน กำ�หนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึง
วุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ในร่างพระราชบัญญัตินั้น
				
๒) ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย (มาตร ๑๔๓)
					 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ ร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วนั ทีร่ ่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ
กับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวต่อวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณา ในการพิจารณา
ของวุ ฒิส ภานั้น วุ ฒิส ภาต้ อ งให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบภายใน ๒๐ วั น นั บ แต่ วัน ที่
ร่างพระราชบัญญัติน้นั มาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภา
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรี
นำ�ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
			
๑.๑.๓ การอนุมัติพระราชกำ�หนด
				
พระราชกำ�หนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติตามคำ�แนะนำ�ของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชกำ�หนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
				 ๑) พระราชกำ�หนดทั่วไป (มาตรา ๑๗๒)
 			              	ให้กระทำ�ได้เฉพาะเมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจำ�เป็น
รีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
				 ๒) พระราชกำ�หนดเกีย่ วด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา (มาตรา ๑๗๔)
 					 ให้ ก ระทำ � ได้ เ มื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมาย
เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของ
แผ่นดิน
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 การค้ำ�ประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดำ�เนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
					
ฯลฯ		 ฯลฯ”
๓

๓
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 				   	ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำ�หนด
นั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอเปิดประชุมสมัยสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำ�เนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชกำ � หนดโดยเร็ ว ถ้ า สภาผู้ แ ทนราษฎรไม่ อ นุ มั ติ ห รื อ สภาผู้ แ ทนราษฎรอนุ มั ติ แ ต่ วุ ฒิ ส ภาไม่ อ นุ มั ติ
และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำ�หนดนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่าง
ที่ใช้พระราชกำ�หนดนั้น
			
๑.๑.๔ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖)
  				
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำ�มิได้
สำ�หรับญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 				
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อ
และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจำ�นวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
				
การพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำ�ดับมาตรา โดยการออกเสียง
ในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ เมื่อพิจารณาในวาระที่สองเสร็จสิ้น ให้รอไว้ ๑๕ วัน เมื่อ
พ้นกำ�หนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
				
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้น สุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจำ�นวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก
พรรคการเมืองทีส่ มาชิกมิได้ด�ำ รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือรองประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร เห็นชอบด้วยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒสิ ภา
เห็นชอบด้วยไม่นอ้ ยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องวุฒสิ ภา
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๑.๒ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำ�หนดให้วุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่
และอำ�นาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารด้วย ดังต่อไปนี้
			 ๑.๒.๑ การตั้งกระทู้ถาม (มาตรา ๑๕๐)
     				
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา
มีสิทธิต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา สำ�หรับการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาหรือกระทู้ถามสดนั้น ตามรัฐธรรมนูญที่
ผ่านมาเป็นอำ�นาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำ�หนดให้สมาชิก
วุฒิสภามีอำ�นาจในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐมนตรี
ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ต อบกระทู้ เ มื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า เรื่ อ งนั้ น ยั ง ไม่ ค วรเปิ ด เผยเพราะเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์สำ�คัญของแผ่นดิน
			 ๑.๒.๒ การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา (มาตรา ๑๕๓)
 			    	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา
จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำ�คัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
			 ๑.๒.๓ การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา (มาตรา ๑๕๕)
 	     			
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหา
สำ�คัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องดำ�เนินการให้มีการประชุมภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้
รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ โดยให้ประชุมลับและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วม
ประชุมด้วย
			
๑.๒.๔ การตั้งกรรมาธิการ (มาตรา ๑๒๙)
     				
วุฒิสภามีอำ�นาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อกระทำ�กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภา
ทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภากำ�หนด การกระทำ�กิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ
ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำ�นาจของสภา และหน้าที่และอำ�นาจตามที่ระบุไว้
     				
คณะกรรมาธิ ก ารมี อำ � นาจเรี ย กเอกสารจากบุ ค คลใด หรื อ เรี ย กบุ ค คลใด
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำ�หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำ�นาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่
ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ แ ละอำ � นาจโดยตรงในแต่ ล ะองค์ ก ร
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
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		๑.๓ การให้คำ�แนะนำ�หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่ง
 			 วุฒิสภามีหน้าที่และอำ�นาจในการให้คำ�แนะนำ�หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำ�รง
ตำ�แหน่ง ดังต่อไปนี้
			 ๑.๓.๑ การให้ คำ � แนะนำ � หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ บุ ค คลดำ � รงตำ � แหน่ ง ตาม
รัฐธรรมนูญ
				
๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๗ )
 			    	    	ศาลรัฐ ธรรมนูญประกอบด้ ว ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน ๙ คน
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดำ�เนินการสรรหาหรือคัดเลือก
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
				
๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๒ และมาตรา ๒๒๓)
     			    	    	คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการจำ � นวน ๗ คน
ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงแต่ ง ตั้ ง ตามคำ� แนะนำ �ของวุ ฒิ ส ภา จากบุ ค คลผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในสาขา
วิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จำ�นวน ๕ คน และได้
รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำ�นวน ๒ คน โดยมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
				 ๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๙)
  			    	    	ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจำ�นวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
				
๔) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา ๒๓๒
และมาตรา ๒๓๓)
				    	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
				
๕) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๓๘
มาตรา ๒๓๙ และมาตรา ๒๔๑)
     				    	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน ๗ คน
ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงแต่ ง ตั้ ง ตามคำ � แนะนำ � ของวุ ฒิ ส ภา จากผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหา โดยมี ว าระในการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มี
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา ซึ่งได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงิน
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แผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ดำ�เนินการเสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อไป
				 ๖) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา ๒๔๖)
 	    				 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน ๗ คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำ�แนะนำ�ของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
โดยมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง ๗ ปี นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ด�ำ รงตำ�แหน่งได้เพียงวาระเดียว
			 ๑.๓.๒ การพิจารณาให้บุคคลดำ�รงตำ�แหน่งตามกฎหมายอื่น
 	 	    		
วุ ฒิ ส ภายั ง มี ห น้ า ที่ แ ละอำ � นาจในการพิ จ ารณาให้ บุ ค คลดำ � รงตำ � แหน่ ง ใน
องค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและการพ้นจากตำ�แหน่งของ
อัยการสูงสุด (มาตรา ๑๐) ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ การเลือก
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (มาตรา ๑๗) และการเลือก
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (มาตรา ๗๐) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำ�แหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๔๒) เป็นต้น
		
		๑.๔ หน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาในเรื่องอื่น ๆ
นอกจากหน้าที่และอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นแล้ว รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้วุฒิสภา
มีหน้าที่และอำ�นาจในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
			
๑) การทำ�หน้าที่ในฐานะรัฐสภาและในฐานะวุฒิสภา ซึ่งเป็นการทำ�หน้าที่ในระหว่าง
ที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ ที่บัญญัติว่า

๗
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๘
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		“มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่
		
(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดำ�เนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑
หรือมาตรา ๑๗๗
		
(๒) มี ก รณี ที่ วุ ฒิ ส ภาต้ อ งประชุ ม เพี่ อ ทำ � หน้ า ที่ พิ จ ารณาให้ บุ ค คลดำ � รงตำ � แหน่ ง ใดตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
		
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาดำ�เนินการประชุมได้ โดยให้ประธานวุฒิสภานำ�ความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
		
ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาทำ�หน้าที่รัฐสภา แต่การให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา”
			
๒) การทำ�หน้าที่ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๖ ที่บัญญัติว่า
		
“มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
			 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗
			 (๒) 	 การปฏิญาณตนของผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙
			 (๓) การรับทราบการแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
			 (๔) 	 การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑
			 (๕) 	 การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑
			 (๖) 	 การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
			 (๗) 	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒
			 (๘) การปรึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ หม่
ตามมาตรา ๑๔๖
			 (๙) 	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗
		
(๑๐) 	 การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕
		
(๑๑) 	 การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗
		
(๑๒) 	 การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
		
(๑๓) 	 การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗
		
(๑๔) 	 การรับฟังคำ�ชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
		
(๑๕) 	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
		
(๑๖) 	 กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ”
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๓) การให้ความคิดเห็นในการจัดทำ�มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๙ ที่บัญญัติว่า
			 “มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำ�หนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ และต้องระบุให้ชดั แจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลกั ษณะร้ายแรง
			 ในการจั ด ทำ � มาตรฐานทางจริ ย ธรรมตามวรรคหนึ่ ง ให้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะกำ�หนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๒.

หน้าที่และอำ�นาจของสมาชิกวุฒิสภา

นอกจากหน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาแล้ว สมาชิกวุฒิสภายังมีหน้าที่และอำ�นาจในกรณีอื่น ๆ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๒.๑ ตามมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้อง
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามเหตุ
ที่กำ�หนดหรือไม่ โดยให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำ�ร้องส่งคำ�ร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
		๒.๒ ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำ�นวนสมาชิก
ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภามี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ ร้ อ งขอต่ อ ประธานรั ฐ สภาให้ นำ � ความกราบบั ง คมทู ล
เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ โดยให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้นำ�ความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
		๒.๓ ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่มีปัญหาสำ�คัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
		๒.๔ ตามมาตรา ๑๗๓ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติว่า ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
จะได้อนุมัติพระราชกำ�หนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕
ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตน
เป็นสมาชิกว่าพระราชกำ�หนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ การออกพระราชกำ�หนด
ไม่ใช่กรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ โดยให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชกำ�หนด
นั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

๙
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๑๐

		๒.๕ ตามมาตรา ๒๓๖ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจำ�นวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำ�นวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำ�การตามมาตรา ๒๓๔ (๑)๕ โดยยื่นต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำ�ตามที่ถูกกล่าวหา
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง         

๓.

วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล

		สำ�หรับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้น นอกจากจะมีหน้าที่และอำ�นาจเช่นเดียวกับวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่และอำ�นาจโดยเฉพาะ ดังนี้
๓.๑ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๗๐)
	 		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหน้าที่และอำ�นาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖
การปฏิ รู ป ประเทศ และการจั ด ทำ � และดำ � เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในการนี้ คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งแจ้ ง
ความคืบหน้าในการดำ�เนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบ ทุก ๓ เดือน ด้วย                  
		๓.๒ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ดำ � เนิ น การตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป
ประเทศ (มาตรา ๒๗๐)
	    		 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๗๐ บั ญ ญั ติ ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดำ�เนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำ�เนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
		๓.๓ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตาม
มาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๗๑)
 			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายในอายุ
ของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้
ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทำ�โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๔ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำ�รวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำ�นาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดำ�เนินการต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
					
ฯลฯ 			
ฯลฯ”
๔
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       			 ๒.๓.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำ�ความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ
 			 ๒.๓.๒ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จำ�นวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดำ�เนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
		๓.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
(มาตรา ๒๗๒)
			 ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระทำ�ใน “ที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “สมาชิกวุฒิสภา” มติของรัฐสภาที่เห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำ�โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอำ�นาจของวุฒิสภาดังกล่าวมาข้างต้น เป็นไปเพื่อรักษา
			
ประโยชน์ ข องประเทศชาติ แ ละประชาชน การทำ � หน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต้ อ งเป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา ๑๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ใน
ความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำ�ใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจาก
การขัดกันแห่งผลประโยชน์”
			

ข้อมูลโดย

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๑

