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วุฒิสภา (House of Senate)
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ�นาญการ สำ�นักกฎหมาย

ตอนที่ ๒ บทบาทอ�ำนาจหน้าที่

(ต่อจากตอนที่แล้ว)
บทบาทอำ�นาจหน้าที่ ในการกลั่นกรองกฎหมาย

		 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗
ก� ำ หนดให้ ส ภาคองเกรสเป็ น องค์ ก รที่ มี อ� ำ นาจทางนิ ติ บั ญ ญั ติ
ประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร๑ ดังนั้น วุฒิสภาของ
ฟิลปิ ปินส์จงึ มีอำ� นาจในการกลัน่ กรองกฎหมายตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดกระบวนการและขั้นตอนการตรารัฐบัญญัติไว้ กล่าวคือ
“กระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติให้กระท�ำเป็น ๓ วาระ๒” จากนั้น
เมื่ อ ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
ทั้งสองสภาแล้ว จึงเสนอต่อประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาลงนาม
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 1.
“The legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate and
a House of Representatives, except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and
referendum.”.
๒
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 26.;
“(2) No bill passed by either House shall become a law unless it has passed three readings on separate
days, and printed copies thereof in its final form have been distributed to its Members three days before its passage,
except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or
emergency. Upon the last reading of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall
be taken immediately thereafter, and the yeas and nays entered in the Journal.”
๑
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ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีอ�ำนาจในการยับยั้งร่างรัฐบัญญัติ
(Veto) แล้วส่งร่างรัฐบัญญัติกลับไปยังสภาที่เริ่มกระบวนการตราร่างรัฐบัญญัติ ในกรณีเช่นนี้ แต่ละ
สภามีอำ� นาจในการยืนยัน (Override) ร่างรัฐบัญญัตไิ ด้โดยมติเสียงข้างมากเด็ดขาด (Super-majority)
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา๓ ในลักษณะเดียวกันกับระบบ
งานนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับด้านการพิจารณากฎหมายงบประมาณนั้น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�ำหนดให้การจ่ายเงินของสาธารณรัฐจ�ำต้องกระท�ำเป็นกฎหมายงบประมาณรายจ่าย
ที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส และฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามหลักว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด๔
		 ในการนี้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�ำหนดให้ประธานาธิบดี
จ�ำต้องเสนอแผนงบประมาณและข้อมูลทางการเงินการคลังตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรโดยละเอียด
ต่อสภาคองเกรสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิดสมัยประชุมสามัญแต่ละครัง้ ๕ และสภาคองเกรสมีอำ� นาจ
ในการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณตามปีงบประมาณปกติ และการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ตลอดจนอ�ำนาจในด้านการคลังอืน่ ๆ ทัง้ นี้ แม้วา่ รัฐธรรมนูญจะก�ำหนดให้การพิจารณาร่างรัฐบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ร่ า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ภ าษี อ ากร ร่ า งรั ฐ บั ญ ญั ติ พิ กั ด ศุ ล กากร ต้ อ งเริ่ ม เสนอที่
สภาผู้แทนราษฎรก่อนเสมอ แต่วุฒิสภามีอ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมได้เช่นกัน๖ ทั้งนี้ เป็นที่
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI , SECTION 27. (1);
“Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a law, be presented to the President. If he
approves the same, he shall sign it; otherwise, he shall veto it and return the same with his objections to the
House where it originated, which shall enter the objections at large in its Journal and proceed to reconsider it. If,
after such reconsideration, two-thirds of all the Members of such House shall agree to pass the bill, it shall be
sent, together with the objections, to the other House by which it shall likewise be reconsidered, and if approved
by two-thirds of all the Members of that House, it shall become a law. In all such cases, the votes of each House
shall be determined by yeas or nays, and the names of the Members voting for or against shall be entered in its
Journal. The President shall communicate his veto of any bill to the House where it originated within thirty days
after the date of receipt thereof; otherwise, it shall become a law as if he had signed it.”.
๔
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI, SECTION 29.;
“(1) No money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law.
(2) No public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed, directly or indirectly, for the
use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion, or of any
priest, preacher, minister, or other religious teacher, or dignitary as such, except when such priest, preacher, minister,
or dignitary is assigned to the armed forces, or to any penal institution, or government orphanage or leprosarium.
(3) All money collected on any tax levied for a special purpose shall be treated as a special fund and paid
out for such purpose only. If the purpose for which a special fund was created has been fulfilled or abandoned,
the balance, if any, shall be transferred to the general funds of the Government.”.
๕
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 22. ;
“The President shall submit to the Congress within thirty days from the opening of every regular session,
as the basis of the general appropriations bill, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts
from existing and proposed revenue measures.”.
๖
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 24. ;
“All appropriation, revenue or tariff bills, bills authorizing increase of the public debt, bills of local
application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may
propose or concur with amendments.”.
จุลนิติ
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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น่าสังเกตว่า นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จะได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ด้านการอนุมัติงบประมาณจากสภาคองเกรสไว้แล้ว ยังได้ก�ำหนดกรอบวินัยการเงินการคลังไว้
อย่างละเอียด อันเป็นผลให้วุฒิสภาสามารถด�ำเนินงานในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๗
ส�ำหรับขั้นตอนในกระบวนการนิติบัญญัติของสภาคองเกรสนั้น หน่วยงานของรัฐภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของฝ่ า ยบริ ห ารจะเป็ น ผู ้ จั ด ท� ำ ร่ า งรั ฐ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ เสนอให้ ส ภาคองเกรสพิ จ ารณา
การเสนอร่างรัฐบัญญัติโดยฝ่ายบริหารอาจเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ได้ ดังนี้
ในการพิจารณาวาระทีห่ นึง่ จะมีการอ่านชือ่ กฎหมาย หมายเลข และชือ่ หน่วยงานเจ้าของร่าง
ให้ ส มาชิ ก สภารั บ ฟั ง หลั ง จากนั้ น จะจั ด ส่ ง ร่ า งรั ฐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาต่ อ ไป
คณะกรรมาธิการจะรับฟังความเห็นของประชาชน และลงมติวา่ จะเห็นชอบโดยมีการแก้ไข หรือเห็นชอบ
โดยไม่มีการแก้ไขก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการอาจจัดท�ำความเห็นว่าควรจะรวมการพิจารณา
ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้กับร่างรัฐบัญญัติฉบับอื่น หรือให้น�ำร่างรัฐบัญญัติอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนก็ได้
หลังจากนั้น จะส่งร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยข้อบังคับเพื่อก�ำหนด
ระเบียบวาระการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อไป ในการพิจารณาวาระที่สอง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จะท�ำหน้าที่ชี้แจงร่างรัฐบัญญัติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิก
ของสภาจะอภิปราย สนับสนุนหรือคัดค้านร่างรัฐบัญญัติ พิจารณาผลดีและผลเสียของร่างรัฐบัญญัติ
โดยสามารถแก้ไขเนื้อหาของร่างฯ ได้เท่าที่จ�ำเป็น หลังจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะลงคะแนนเสียง ในร่างรัฐบัญญัติเพื่อบรรจุร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมในวาระที่สาม ส�ำหรับในการพิจารณาวาระที่สาม จะมีการพิจารณาเนื้อหา
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25.
“(1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation
of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall
be prescribed by law.
(2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its
operation to the appropriation to which it relates.
(3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for
approving appropriations for other departments and agencies.
(4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be supported
by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding revenue
proposed therein.
(5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court,
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.
(6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.
(7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations bill
for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed reenacted
and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”.
๗
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สาระและความสมบูรณ์ของร่างรัฐบัญญัตโิ ดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาจะลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐบัญญัตนิ นั้ ในกรณีทสี่ ภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภามีความเห็นไม่ตรงกันจะมีการ
จัดตั้ง “คณะกรรมาธิการร่วม” เพื่อหารือร่วมกัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม จะส่งต่อ
ไปยังที่ประชุมร่วมกันของสภาคองเกรสเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐบัญญัตินั้นหรือไม่ ทั้งนี้
ในการพิจารณาของสภาคองเกรสห้ามมิให้แก้ไขร่างรัฐบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมฯ จากนั้น
ร่างรัฐบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสจะส่งให้ประธานาธิบดีลงนาม ทั้งนี้ ร่างรัฐบัญญัติ
ที่ผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีจะได้รับหมายเลขกฎหมายในระดับสาธารณรัฐ (A Republic Act
Number) และมีผลใช้บงั คับต่อไป ส่วนร่างรัฐบัญญัตทิ ปี่ ระธานาธิบดีไม่ลงนาม ก็จะมีผลใช้บงั คับในทันที
เมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่ประธานาธิบดีได้รับร่างรัฐบัญญัติ อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสามารถใช้อ�ำนาจ
ยับยั้งร่างรัฐบัญญัติได้โดยการจัดท�ำความเห็นคัดค้านการออกกฎหมายและส่งร่างรัฐบัญญัติคืนรัฐสภา
หรือวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี ร่างรัฐบัญญัตทิ ถี่ กู ยับยัง้ จะมีผลใช้บงั คับถ้าสมาชิกสภาคองเกรสจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
๒ ใน ๓ มีมติยนื ยันร่างรัฐบัญญัตไิ ด้ กระบวนการนิตบิ ญั ญัตทิ งั้ หมดนีไ้ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นกระบวนการ
กลัน่ กรองให้รา่ งกฎหมายเกิดประโยชนแ กส ว นรวมมากขึน้ อันถือเปน จุดแข็งของกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของระบบประธานาธิบดีและระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจของประเทศฟิลิปปินส์๘
		 ในประการส�ำคัญประเทศฟิลิปปินส์ได้ใหความสําคัญกับ กระบวนการรับฟงความคิดเห็น
(Public Hearing) ของประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการ
ทีจ่ ะมีผลตอสาธารณะ ซึง่ ทัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตา งมีบทบาทในการดาํ เนินการ
จัดการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งกระบวนการทําประชาพิจารณ เปนจุดเดนประการหนึ่งของกระบวนการ
นิติบัญญัติ โดยเฉพาะการกําหนดใหนําผลของการทําประชาพิจารณมาใชเปนขอมูลสําคัญในตัดสินใจ
โดยจัดให้มกี ารเผยแพรข อ มูลและใหค วามรูแ กประชาชนลวงหนากอนทีจ่ ะทําประชาพิจารณ ซึง่ กระบวนการ
ดังกลาวเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการ รวมทั้งคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นดังกลาว
โดยขอมูลที่นําเสนอแกสาธารณะจะตองเปนขอเท็จจริงทั้งขอดี ขอเสีย ที่ผานการศึกษาวิจัยมาแลว
นอกจากนัน้ กระบวนการทาํ ประชาพิจารณยงั เปนชองทางใหประชาชนเสนอรางกฏหมายและมติตา ง ๆ
กลับมาใหสภาไดพิจารณาไดอีกดวย๙
ในระบบงานนิตบิ ญั ญัตขิ องประเทศฟิลปิ ปินส์ เมือ่ มีขอ้ พิจารณาว่าปริมาณการให้ความเห็นชอบ
รัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรคณะบุคคลขึ้นเพื่อแก้ไข
สภาพปัญหาดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล
(Legislative-Executive Development Advisory Council-LEDAC) ขึน้ ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพ
ในการตรากฎหมายของสภาคองเกรสได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�ำหรับ
เขียน นิรนั ดร์นตุ ภัคพงศ์ พหลโยธิน และวัชรา ธิตนิ นั ทน์, การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภา ของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย : กรณีศกึ ษา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๘.
๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙-๑๑๐.
๑๐
Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, The Legislature of Thailand,
the Philippines and Indonesia: Toward Greater Inclusivness? in Michael H. Nelson ed., Thai Politics: global and
local perspectives KPI yearbook No. 2 (2002/03), (Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, ๒๐๐๔), p. 68.
๘
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การควบคุมกิจการรัฐสภาในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) อาจไม่เน้น
การสร้างกลไกเพื่อความอิสระจากฝ่ายบริหารเท่าใดนัก ทว่าจะให้ความส�ำคัญกับการประสานความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมาธิการ
เพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาลดังกล่าวขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่าง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้มี
นโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหารและการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นลักษณะเป็นองค์กรเชิงปรึกษาและแนะน�ำ (consultative
and advisory body) ในการร่วมพิจารณาและมีฉันทามติร่วมกันในการให้ความเห็นว่าร่างรัฐบัญญัติ
ฉบับใดมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะได้รับการเสนอต่อรัฐสภาและพิจารณาอย่างเร่งด่วน ตลอดจนมีการ
ร่วมประสานงานให้ก�ำหนดแผนพัฒนาประเทศของภาครัฐและการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา
เป็นไปโดยสอดคล้องกันอีกด้วย๑๑
บทบาทอำ�นาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�ำหนดหลักการให้วุฒิสภาของประเทศ
ฟิลิปปินส์มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในด้านการควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานขององค์กรของรัฐ
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้วุฒิสภามีอ�ำนาจในการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้
ตลอดจนมีอ�ำนาจในการตั้งคณะกรรมาธิการให้มีอ�ำนาจในประเด็นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการได้ตามข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา๑๒ ได้โดยคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒสิ ภา
ฟิลิปปินส์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๓ คณะ๑๓ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้วุฒิสภาฟิลิปปินส์จะมีจ�ำนวนเพียง
๒๔ คน แต่วฒ
ุ สิ ภากลับมีคณะกรรมาธิการสามัญจ�ำนวนมากเสียยิง่ กว่าจ�ำนวนสมาชิกวุฒสิ ภา กล่าวคือ
มีจ�ำนวนถึง ๔๓ คณะ นอกจากนี้ ในระบบงานรัฐสภาของประเทศฟิลิปปินส์ยังได้มีการก�ำหนดให้
คณะกรรมาธิการสามารถก�ำหนดประเด็นส�ำหรับการพิจารณาได้เองโดยเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ๑๔
ท�ำให้คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจตัดสินใจโดยปราศจากอาณัติในการพิจารณาว่าประเด็นเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องใดที่จะเข้าสู่การพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาของคณะกรรมาธิการ

Inter-Parliamentary Union, Parliament and Democracy in the Twenty-first century: a guide to good practice,
(Geneva: Inter-Parliamentary Union), 2007, pp.120-121.
๑๒
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.;
“The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries
in aid of legislation in accordance with its duly ublished rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected
by such inquiries shall be respected.”
๑๓
Senate Permanent Committees 17th Congress (as of March 15, 2017) http://senate.gov.ph/committee/
ctte_mem.pdf
๑๔
Inter-Parliamentary Union, p.129.
๑๑
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำ�นาจหน้าที่

รัฐมนตรีมีสิทธิในการชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมวุฒิสภาได้ ทั้งโดยการร้องขอหรือที่
ประชุมวุฒิสภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงนัน้ ๆ ในการนีส้ มาชิกวุฒสิ ภาสามารถตัง้ กระทูถ้ ามต่อรัฐมนตรีทมี่ กี ำ� หนดการเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยต้องยื่นกระทู้ถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานวุฒิสภาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนถึง
ก�ำหนดการเข้าร่วมประชุมของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในขณะที่อยู่ในวาระการพิจารณากระทู้ถามรัฐมนตรี
เช่นว่านัน้ สมาชิกสามารถตัง้ ข้อซักถาม (Interpellations) ทีเ่ กีย่ วแก่ประเด็นในกระทูถ้ ามนัน้ ได้เช่นกัน๑๕
ในด้านการควบคุมการด�ำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารกับต่างประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�ำหนดให้ “วุฒิสภา” แต่เพียงสภาเดียวที่มีอ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยการให้ความเห็นชอบด้วยมติไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ สมาชิก
เท่าที่มีอยู่๑๖ ซึ่งสามารถตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ได้ว่ารัฐธรรมนูญค่อนข้างให้อ�ำนาจวุฒิสภาค่อนข้างสูง
ในลักษณะเดียวกับสหรัฐอเมริกา ทัง้ ยังก�ำหนดให้ใช้มติเสียงข้างมากพิเศษ (Super-majority) ส�ำหรับการ
อนุมตั กิ ารท�ำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาล จึงนับว่าบทบาทของวุฒสิ ภาฟิลปิ ปินส์ในส่วนนี้
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารอยูไ่ ม่นอ้ ยและแสดงถึงว่าวุฒสิ ภาได้รบั ความส�ำคัญในฐานะ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิโดยแท้
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้ก�ำหนดให้ “วุฒิสภามีอ�ำนาจในการ
ถอดถอน” (Impeachment) ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานความผิดร้ายแรงต่าง ๆ๑๗ โดยก�ำหนดให้ “สภาผู้แทนราษฎร
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 22.;
“The heads of departments may upon their own initiative, with the consent of the President, or upon
the request of either House, as the rules of each House shall provide, appear before and be heard by such House on
any matter pertaining to their departments. Written questions shall be submitted to the President of the Senate or the Speaker
of the House of Representatives at least three days before their scheduled appearance. Interpellations shall not be limited to
written questions, but may cover matters related thereto. When the security of the State or the public interest so requires and the
President so states in writing, the appearance shall be conducted in executive session.”.
๑๖
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 21.;
“No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds
of all the Members of the Senate.”.
๑๗
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE XI ,SECTION 2.;
“The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional
Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the
Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees
may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.”.
๑๕

176

171-181-MAC6.indd 176

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๐

9/23/17 4:01 PM

หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

มีอ�ำนาจในการเริ่มกระบวนการถอดถอน” และวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่มีมติให้ถอดถอนบุคคล
ดั ง กล่ า วออกจากต� ำ แหน่ ง ตามกระบวนการที่ ก� ำหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ๑๘ ในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง
กับกระบวนการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งของสหรัฐอเมริกา ส�ำหรับบทบาทในการถอดถอนบุคคล
ออกจากต�ำแหน่งนั้น สภาคองเกรสได้เคยมีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี เช่นที่ปรากฏในสมัย
ของประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด้า ซึ่งวุฒิสภาในสมัยนั้นได้มีมติไม่ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
และได้น�ำไปสู่การประท้วงของประชาชนจนประธานาธิบดีท่านนั้นต้องออกจากต�ำแหน่งในที่สุด
อย่ า งไรก็ ต ามบทบาทในการตรวจสอบการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของประธานาธิ บ ดี
(Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับว่าเป็นบทบาท
ที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๑๙
บทบาทอำ�นาจหน้าที่ ในฐานะรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ ก�ำหนดให้วุฒิสภามีบทบาทและอ�ำนาจ
หน้าที่ในฐานะรัฐสภาหลายประการด้วยกัน ทั้งในบทบาททางด้านการกลั่นกรองและการตรวจสอบ
โดยจะด�ำเนินงานร่วมกันกับสภาผูแ้ ทนราษฎรในฐานะ “สภาคองเกรส” ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ โดยที่ประธานาธิบดีไม่มีอ�ำนาจในการยุบสภาจึงไม่มีกรณีที่วุฒิสภาจะปฏิบัติหน้าที่ในกรณี
ที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 3.;
“ (1) The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.
(2) A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by
any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of
Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter.
The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House
within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be
calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof.
(3) A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm
a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution.
The vote of each Member shall be recorded.
		 (4) In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third
of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate
shall forthwith proceed.
		 (5) No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period
of one year.
		 (6) The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting
for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial,
the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without
the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate.
		 (7) Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and
disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless
be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law.
		 (8) The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of
this section.”.
๑๙
Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 69-70.
๑๘
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำ�นาจหน้าที่

แม้ประธานาธิบดีของฟิลปิ ปินส์จะมีอำ� นาจในการออกค�ำสัง่ ทางบริหาร (Decree) ในทีค่ ล้ายคลึง
กับการออกค�ำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Executive orders) ก็ตาม แต่ในกรณี
ของประเทศฟิลิปปินส์นั้น ประธานาธิบดีสามารถกระท�ำได้เฉพาะแต่ในภาวการณ์ออกกฎอัยการศึก
และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาคองเกรส๒๐ ซึง่ แตกต่างกับกรณีของสหรัฐอเมริกาทีป่ ระธานาธิบดี
สามารถออกค�ำสั่งทางบริหารได้ในลักษณะที่เป็นการกระท�ำฝ่ายเดียว (Unilateral acts)
นอกจากนี้ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้งต�ำแหน่ง
ระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�ำภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่มีองค์ประกอบจาก
สมาชิกของทัง้ สองสภา๒๑ ทีม่ สี ว่ นในการควบคุมฝ่ายบริหารได้ในทางอ้อมเช่นเดียวกับอ�ำนาจของวุฒสิ ภา
สหรัฐอเมริกา๒๒ และจากการศึกษาพบว่า บทบาทภายใต้กลไกการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งของ
ประธานาธิบดี (Presidential appointment) โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งนั้นกลับได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบทบาทที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๓

The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI ,SECTION 23.;
“ (1) The Congress, by a vote of two-thirds of both Houses in joint session assembled, voting separately,
shall have the sole power to declare the existence of a state of war.
		 (2) In times of war or other national emergency, the Congress may, by law, authorize the President,
for a limited period and subject to such restrictions as it may prescribe, to exercise powers necessary and proper
to carry out a declared national policy. Unless sooner withdrawn by resolution of the Congress, such powers shall
cease upon the next adjournment thereof.”.
๒๑
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 16. ;
“The President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the
heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls, or officers of the armed
forces from the rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this
Constitution. He shall also appoint all other officers of the Government whose appointments are not otherwise
provided for by law, and those whom he may be authorized by law to appoint.
The Congress may, by law, vest the appointment of other officers lower in rank in the President alone,
in the courts, or in the heads of departments, agencies, commissions, or boards.
The President shall have the power to make appointments during the recess of the Congress, whether
voluntary or compulsory, but such appointments shall be effective only until after disapproval by the Commission
on Appointments or until the next adjournment of the Congress.”.
๒๒
Jurgen Ruland, Michael H. Nelson, Patrick Ziegenhain and Clemens Jurgenmeyer, pp. 43-44.
๒๓
Ibid.,pp 69-70.
๒๐
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ส�ำหรับในกรณีการอนุมตั งิ บประมาณของฝ่ายบริหารนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
ค.ศ. ๑๙๘๗ ก็ได้ก�ำหนดให้กระท�ำโดยสภาคองเกรสเช่นกันโดยรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้กำ� หนดกรอบวินยั การเงินการคลังไว้อย่างละเอียด อันเป็นผลให้วฒ
ุ สิ ภาสามารถด�ำเนินงาน
ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณของฝ่ายบริหารร่วมกับสภาผูแ้ ทนราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย๒๔
ประการส�ำคัญ วุฒิสภามีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในสภาคองเกรสในการร่วมกัน
อนุมตั ใิ ห้ประธานาธิบดีดำ� เนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การก�ำหนดพิกดั ศุลกากร โควตา
การน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือและการยกเว้นภาษีอากรแก่องค์กรศาสนา๒๕ ตลอดจน
การพิจารณารายงานผลการด�ำเนินงานของ Monetary Board ที่ด�ำเนินงานด้านการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของรัฐบาล๒๖
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 25.
“ (1) The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation
of the Government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall
be prescribed by law.
		 (2) No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates
specifically to some particular appropriation therein. Any such provision or enactment shall be limited in its
operation to the appropriation to which it relates.
		 (3) The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedure for
approving appropriations for other departments and agencies.
		 (4) A special appropriations bill shall specify the purpose for which it is intended, and shall be
supported by funds actually available as certified by the National Treasurer, or to be raised by a corresponding
revenue proposed therein.
		 (5) No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations; however, the President, the
President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court,
and the heads of Constitutional Commissions may, by law, be authorized to augment any item in the general
appropriations law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations.
		 (6) Discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes
to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law.
		 (7) If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the general appropriations
bill for the ensuing fiscal year, the general appropriations law for the preceding fiscal year shall be deemed
reenacted and shall remain in force and effect until the general appropriations bill is passed by the Congress.”
๒๕
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VI SECTION 28. ;
“ (1) The rule of taxation shall be uniform and equitable. The Congress shall evolve a progressive
system of taxation.
		 (2) The Congress may, by law, authorize the President to fix within specified limits, and subject to such
limitations and restrictions as it may impose, tariff rates, import and export quotas, tonnage and wharfage dues,
and other duties or imposts within the framework of the national development program of the Government.
		 (3) Charitable institutions, churches and parsonages or convents appurtenant thereto, mosques,
non-profit cemeteries, and all lands, buildings, and improvements, actually, directly, and exclusively used for
religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation.
		 (4) No law granting any tax exemption shall be passed without the concurrence of a majority of
all the Members of the Congress.”.
๒๖
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VII SECTION 20. ;
“The President may contract or guarantee foreign loans on behalf of the Republic of the Philippines
with the prior concurrence of the Monetary Board, and subject to such limitations as may be provided by
law. The Monetary Board shall, within thirty days from the end of every quarter of the calendar year, submit
to the Congress a complete report of its decisions on applications for loans to be contracted or guaranteed
by the Government or government-owned and controlled corporations which would have the effect of increasing
the foreign debt, and containing other matters as may be provided by law.”.
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
จุลนิติ
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วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ตอนที่ ๒ บทบาทอำ�นาจหน้าที่

ทั้งนี้ จากการศึกษาได้พบว่า รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์จัดอยู่ในประเภทรัฐธรรมนูญ
ที่แก้ไขได้ยากมาก และสภาคองเกรสมีอ�ำนาจแต่เพียงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการ
เรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional convention) เท่านั้น มิได้มีอ�ำนาจในการลงมติ
ในขั้นสุดท้ายเพื่อเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแต่ประการใด๒๗ จึงมีข้อสังเกตว่า น่าจะเป็น
เหตุผลประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้รฐั ธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ จึงยังคงใช้บงั คับมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี
ความส่งท้าย

จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ และการ
ด�ำเนินงานของวุฒิสภาฟิลิปปินส์แล้วพบว่า มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประเด็น นอกเหนือจาก
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัตกิ ารเป็นประเทศในระบอบสาธารณรัฐประเทศแรกในเอเชียเมือ่ ปี ค.ศ. ๑๘๙๙
ภายหลังจากประกาศความเป็นเอกราชจากสเปนแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศในเอเชียเพียงประเทศ
เดียวที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสภาคู่เป็นสภาเดี่ยวและมีการยกเลิกวุฒิสภาถึง ๒ ครั้ง กระทั่ง
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ได้บัญญัติให้กลับไปใช้รูปแบบสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎร
อีกครั้งหนึ่ง ท�ำให้ประเทศฟิลิปปินส์ว่างเว้นจากการมีวุฒิสภาไปจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน
ในประการเกีย่ วกับการแก้ไขสภาพปัญหาด้านระบบงานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศฟิลปิ ปินส์พบว่า
เมื่อได้มีข้อปรากฏว่าปริมาณการให้ความเห็นชอบรัฐบัญญัติของสภาคองเกรสเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ก็ได้มกี ารจัดตัง้ องค์กรคณะบุคคลขึน้ เพือ่ แก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ได้แก่ “คณะกรรมาธิการทีป่ รึกษา
ประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล” (Legislative-Executive Development Advisory
Council - LEDAC) ขึน้ จากนั้น ก็ได้ปรากฏผลการด�ำเนินงานว่า ประสิทธิภาพในการตรากฎหมายของ
สภาคองเกรสได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ ดังที่ทราบกันดีว่า ส�ำหรับการควบคุมกิจการรัฐสภา
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987, ARTICLE VXII.;
“SECTION 1. Any amendment to, or revision of, this Constitution may be proposed by:
(1) The Congress, upon a vote of three-fourths of all its Members; or
(2) A constitutional convention.
SECTION 2. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through
initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every
legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. No amendment
under this section shall be authorized within five years following the ratification of this Constitution nor oftener
than once every five years thereafter. The Congress shall provide for the implementation of the exercise of this
right.
SECTION 3. The Congress may, by a vote of two-thirds of all its Members, call a constitutional convention,
or by a majority vote of all its Members, submit to the electorate the question of calling such a convention.
SECTION 4. Any amendment to, or revision of, this Constitution under Section 1 hereof shall be valid
when ratified by a majority of the votes cast in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor
later than ninety days after the approval of such amendment or revision.
Any amendment under Section 2 hereof shall be valid when ratified by a majority of the votes cast
in a plebiscite which shall be held not earlier than sixty days nor later than ninety days after the certification by
the Commission on Elections of the sufficiency of the petition.”.
๒๗
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ในประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี (presidential system) อาจไม่เน้นการสร้างกลไกเพื่อความอิสระ
จากฝ่ายบริหารเท่าใดนัก ทว่าจะให้ความส�ำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล
ที่มีประสิทธิภาพจึงมักจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ในเรื่องนี้โดยตรง
ในประเทศฟิลิปปินส์จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาประสานงานร่วมระหว่างรัฐสภา
และรัฐบาลดังกล่าวขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ในกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้การจัดให้มีนโยบายภาครัฐของฝ่ายบริหาร
และการอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในประการส�ำคัญ วุฒิสภายังมีบทบาทร่วมกันกับสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการแต่งตั้ง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง (Nomination) ที่ต้องกระท�ำภายใต้กลไกของคณะกรรมาธิการแต่งตั้งที่มี
องค์ประกอบจากสมาชิกของทัง้ สองสภาทีม่ สี ว่ นในการควบคุมฝ่ายบริหารได้ในทางอ้อม จากการศึกษา
ได้พบว่า บทบาทในการแต่งตัง้ บุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งของประธานาธิบดี (Presidential appointment)
โดยคณะกรรมาธิการดังกล่าวนัน้ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นบทบาททีท่ รงพลังมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของชาติได้เป็นอย่างดี๒๘
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