
 
 

 
 

 
 

หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ 
ได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในระบบรัฐสภา โดยให้รัฐสภาประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” จ านวน ๕๐๐ คน และ “วุฒิสภา” 
จ านวน ๒๐๐ คน และเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงก าหนดให้มี “วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล”  
ขึ้นในวาระเริ่มแรก (ภายใน ๕ ปีแรก) จ านวน ๒๕๐ คน ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจที่เ พ่ิมขึ้นจาก  
“วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก” โดยสรุปได้ ดังน้ี 
  ๑. วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 
     ๑.๑  การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจทั้ง 
การพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภา และการกลั่นกรองกฎหมาย 
ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๒ ได้บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ

ด้วยมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของผู้เสนอ 

   ข้อสังเกต ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา ให้ถือเสียงข้าง
มากของรัฐสภา 

   ๑.๑.๒ การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ 
            ๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป 
        ในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติ ให้ เสนอต่อสภาผู้ แทนราษฎรก่อน  
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
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ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา โดยวุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้น  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน๑            
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง  
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 
     ร่ า งพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด 
เวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น  และให้ เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้น วุฒิสภาต้องให้
ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 
โดยจะแก้ ไขเ พ่ิมเติมใด ๆ มิ ได้  ถ้ า พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับ  
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรี  
น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 
   ๑.๑.๓  การอนุมัติพระราชก าหนด 
            พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติตามค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี โดยการอนุมัติพระราชก าหนดแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 
 
                                                           

  
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง บญัญัติว่า 

 “ มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเก่ียวกับภาษีหรืออากร 
  (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 

  (๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการด าเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ 
  (๔) เงินตรา 

ฯลฯ   ฯลฯ” 
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    ๑) พระราชก าหนดทั่วไป  
                   ให้กระท าได้ เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นว่า เป็นกรณีฉุก เฉินที่มี 
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
     ๒) พระราชก าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา 
      ให้กระท าได้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมาย 

เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน์  

ของแผ่นดิน  

         ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้น 
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอเปิดประชุมสมัยสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่
อนุมัติพระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภา 
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 
     ๑.๑.๔  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
         การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท ามิได้ 
ส าหรับญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
     ญัตติ ขอแก้ ไข เ พ่ิม เติมต้อง เสนอเป็นร่ างรั ฐธรรมนูญแก้ ไข เ พ่ิม เติม 
ต่อรั ฐสภาและให้ รั ฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ ง  
ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย 
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งใน
จ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  
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    การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียง 
ในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ เมื่อพิจารณาในวาระที่สองเสร็จสิ้น ให้รอไว้ ๑๕ วัน 
เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป 
     การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย  ให้ใช้วิธี เรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนน้ีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้ แทนราษฎร หรือ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าว
รวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา  
  ๑.๒ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
    ๑.๒.๑  การตั้งกระทู้ถาม  
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา 
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ส าหรับการตั้ งกระทู้ถามด้วยวาจาหรือกระทู้ถามสดนั้น  
ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเป็นอ านาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย  
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
    ๑.๒.๒ การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา 
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภา
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส าคญัเกีย่วกบัการบรหิาร
ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 
    ๑.๒.๓ การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหา
ส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องด าเนินการให้มีการประชุม
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ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ โดยให้ประชุมลับ 
และคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

๑.๒.๓ การตั้งกรรมาธิการ 
     วุฒิสภามีอ านาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานผลการพิจารณาให้
วุฒิสภาทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภาก าหนด การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษา
เรื่องใด ๆ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของสภา และหน้าที่และอ านาจตามที่ระบุไว้  

     คณะกรรมาธิการมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา 
อยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจ
ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับ  
แก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละองค์กร 
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
  ๑.๓ การให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการ  
ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๓.๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
             ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จ านวน ๙ คน  
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
     ๑.๓.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                 คณะกรรมการการ เลื อกตั้ งประกอบด้ วยกรรมการจ านวน  ๗  คน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
จ านวน ๕ คน โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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   ๑.๓.๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
              ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจ านวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง  
๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
    ๑.๓.๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
        คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน ๙ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหา 
จากคณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
    ๑.๓.๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
             คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน ๗ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา โดยมีวาระ  
ในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว และให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ด าเนินการเสนอชื่อบุคคลใหม่เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินแทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  
    ๑.๓.๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
      คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน ๗ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 
โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว 
 ข้อสังเกต วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีอ านาจ 
ในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง  ซึ่งแตกต่างจากอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบัญญัติให้วุฒิสภามีอ านาจใน
การถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง          
          ๒.  วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล  
       ส าหรับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้น นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภา 
ตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เพิ่มหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ดังนี้ 
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       ๒.๑ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 

มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม  

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรี

ต้องแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ ทุก ๓ เดือน ด้วย                   

  ๒.๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น  
  ๒.๓ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้ งไว้ 
ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายใน
อายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี )  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ วุฒิสภาหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้ งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท าโดยที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ       
     ๒.๓.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อ
การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ  
    ๒.๓.๒ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  
ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรม  
อย่างร้ายแรง 
  ๒.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
    ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  
การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระท าใน “ที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ “สมาชิกวุฒิสภา” มติของรัฐสภา 
ที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมี
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 
  
     




