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หลักการใหม่เก่ียวกับ “วุฒสิภา” 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

โดย วรชัย  แสนสีระ* 
 
หากจะกล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือ

รัฐธรรมนญูฉบบัท่ีผ่านมาแล้วนบัเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัท่ีมีเจตนารมณ์ส าคญัในอนัท่ีจะปฏิรูป
การเมือง โดยได้ก าหนดให้ “วฒุิสภา” มีท่ีมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนเป็นครัง้
แรกในประวตัิศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย รวมทัง้ได้เพ่ิมบทบาทอ านาจและ
หน้าท่ีใหม่ ๆ ขึน้มานอกจากอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน ดงัท่ีเคยมีมาในรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ โดยให้เป็นสภาท่ีมีหน้าท่ี 
ในการพิจารณาเลือก แต่งตัง้ ให้ค าแนะน า หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ในองค์กรส าคญัตามรัฐธรรมนญู รวมทัง้การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยก าหนดให้วฒุิสภา
มีอ านาจถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และข้าราชการระดบัสงูออกจากต าแหน่งด้วย  

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ของการบงัคบัใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท่ีผ่านมา จะพบว่า “วุฒิสภา” เป็นองค์กรหนึ่งท่ีประสบปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ และมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองของการถูกแทรกแซง  
โดยฝ่ายการเมืองมากท่ีสดุองค์กรหนึ่ง และเน่ืองจาก “วฒุิสภา” เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการ
พิจารณาเลือก แต่งตัง้ ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “วุฒิสภา” เป็นองค์กร 
ท่ีเป็นต้นก าเนิดของบุคคลท่ีจะเข้าไปท าหน้าท่ีในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ดงันัน้ 
เมื่อวฒุิสภาต้องประสบปัญหาในด้านประสิทธิภาพในการด าเนินการจึงย่อมส่งผลให้องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนญูดงักล่าวต้องประสบปัญหาในการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามไปด้วยอย่างไม่อาจท่ีจะ
หลีกเลี่ยงได้ 

                                                 

  *นิตกิร  กลุม่งานพฒันากฎหมาย  ส านกักฎหมาย. 
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ดังนัน้ ในการจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มีการพิจารณาถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการด าเนินการของ 
“วฒุิสภา” ชุดท่ีผ่านมา ทัง้นี ้เพ่ือให้ “วฒุิสภา” สามารถท าหน้าท่ีในฐานะสภาตรวจสอบไว้ 
สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูอย่างแท้จริง ทัง้นี ้โดยก าหนดหลกัการเก่ียวกบัวฒุิสภาไว้ 
ดงันี ้

๑. ที่มาของวุฒสิภา 
 ก าหนดให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๕๐ คน โดยให้มีท่ีมาจาก  

๒ ระบบ กลา่วคือ 
 ส่วนแรก คือ สมาชิกวฒุิสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ในแต่ละจงัหวดัจงัหวดัละ 

๑ คน รวม ๗๖ คน โดยให้ใช้เขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตัง้ ทัง้นีใ้ห้ผู้สมคัรรับเลือกตัง้สามารถหา
เสียงเลือกตัง้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีทางของการเลือกตัง้ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงวิสัยทัศน์ของผู้ สมัคร แต่ก็ถูกจ ากัดให้หาเสียงได้เพียงเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
ในหน้าท่ีของวฒุิสภาเท่านัน้ 

 ส่วนที่ สอง คือ สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา เท่ากับจ านวนรวม  
๑๕๐ คน หกัด้วยสมาชิกวฒุิสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้ (รวม ๗๔ คน)  

  โดยกระบวนการในการสรรหาก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา จ านวน ๗ คน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ  
การเลือกตัง้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุ ริต
แห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ พิพากษาในศาลฎีกาซึง่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ผู้ พิพากษาศาลฎีกาท่ี ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย จ านวน ๑ คน ตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจ านวน ๑ คน 
ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม จากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิการตามอ านาจหน้าท่ีของ
วฒุิสภา โดยต้องสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับรายช่ือจากคณะกรรมการ
การเลือกตัง้  ทัง้นี ้ให้ค านึงถึงความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ โอกาสและความ 
เท่าเทียมกันทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้การให้โอกาส  
กับผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือจะได้มีผู้ ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ หลากหลาย และมีความ 
เป็นกลางเพ่ิมขึน้ 
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  ในกรณีท่ีมีสมาชิกวฒุิสภาไม่ครบจ านวน แต่มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ของจ านวนสมาชิกวฒุิสภาทัง้หมด ให้ถือว่าวฒุิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนดงักล่าว แต่
ต้องมีการเลือกตัง้หรือการสรรหาให้ได้สมาชิกวฒุิสภาครบจ านวน ภายใน ๑๘๐ วนั นับแต่
วนัท่ีมีเหตกุารณ์ดงักล่าว และให้สมาชิกวฒุิสภาท่ีเข้ามานัน้อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าอายขุอง
วฒุิสภาท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการแก้ไขปัญหากรณีท่ีมีการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภาไม่ครบ
จ านวนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๓/๒๕๔๓ 
วินิจฉัยว่าเม่ือสมาชิกวุฒิสภายังไม่ครบจ านวน ให้ถือว่ายังไม่มีองค์ประกอบของการเป็น
วฒุิสภา 

  นอกจากนีใ้นส่วนท่ีเก่ียวกับกระบวนการการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนด
หลกัการใหม่โดยให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอ านาจวินิจฉัยให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ได้เฉพาะกรณีก่อนการประกาศผลการเลือกตัง้ เพ่ือให้การเลือกตัง้เป็นไป 
โดยรวดเร็ว โดยหากเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตัง้
แล้ว และคณะกรรมการการเลือกตัง้เห็นควรให้มีการเลือกตัง้ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา ให้มีอ านาจเพียงย่ืนค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนในเร่ืองอ านาจวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

  ส่วนกรณีสรรหา หากมีการคดัค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ ใดเป็นไป
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือว่าก่อนได้รับการ  
สรรหา  สมาชิกวุฒิสภาผู้ ใดได้กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพ่ือให้ตนเองได้รับการสรรหา  
หรือได้รับการสรรหามาโดยไม่สจุริต ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้สืบสวนสอบสวนโดยพลนั 
และเม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้วินิจฉัยสัง่การเป็นอย่างใดแล้ว ให้เสนอตอ่ศาลฎีกาเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉยัโดยพลนั เพ่ือให้มีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการสรรหาให้เป็นไปโดยถกูต้อง
และชอบด้วยกฎหมาย 

 ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตัง้หรือเข้ารับการ 
สรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิภา 

  คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรรับเลือกตัง้หรือเข้ารับการสรรหา
เป็นสมาชิกวฒุิสภา โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงหลกัการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิเช่น ต้องไม่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
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หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าท่ีอื่นของรัฐ๑ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
ท่ีเกิดจากปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บงัคบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 

                                                 

  ๑ค าวา่ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 ๑. ได้รับแตง่ตัง้หรือเลอืกตัง้ตามกฎหมาย 
 ๒. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือหน้าที่ปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบตัิงานประจ า 
 ๓. อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในก ากบัดแูลของรัฐ 
 ๔. มีเงินเดือน คา่จ้าง หรือคา่ตอบแทนตามกฎหมาย 
 ดงันัน้ ต าแหนง่ “ผู้พิพากษาสมทบ” จึงเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แตบ่คุคลซึง่ด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ  รวม ๒๗ 
ต าแหนง่ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ได้แก่ 
 ๑. กรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 
 ๒. กรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั 
 ๓. กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
 ๔. ประธานหรือกรรมการบริหารขององค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 
 ๕. ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) 
 ๖. กรรมการการประถมศกึษาจงัหวดั 
 ๗. กรรมการสภาประจ าสถาบนัราชภฏั 
 ๘. กรรมการสภาสถาบนัราชภฏั 
 ๙. อนกุรรมการข้าราชการต ารวจประจ าจงัหวดั (อ.ก.ตร.จงัหวดั) 
 ๑๐. อนกุรรมการข้าราชการครูสามญั (อ.ก.ค.จงัหวดั) 
 ๑๑. อนกุรรมการสามญัประจ ากระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) 
  ๑๒. อนกุรรมการสามญัประจ ากรม (อ.ก.พ.กรม) 
 ๑๓. อนกุรรมการสามญัประจ าจงัหวดั (อ.ก.พ.จงัหวดั) 
  ๑๔. อนกุรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
  ๑๕. อนกุรรมการช่วยเหลอืเกษตรกรและผู้ยากจน 
 ๑๖. อนกุรรมการสภามหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
 ๑๗. กรรมการของสถาบนัพระปกเกล้า 
 ๑๘. กรรมการของนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 ๑๙. กรรมการองค์การคลงัสนิค้า 
 ๒๐. อนกุรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทนุหมนุเวียนระดบัจงัหวดั 
 ๒๑. กรรมการสภาสถาบนั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ๒๒. กรรมการสภาทนายความ 
 ๒๓. กรรมการมรรยาททนายความ 
 ๒๔. กรรมการพิจารณาอทุธรณ์ในเขตเทศบาล เขตสขุาภิบาล และเขตราชการสว่นท้องถ่ิน 
  ๒๕. กรรมการกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร 
 ๒๖. กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๒๗. กรรมการสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
 ทัง้นี ้ เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่หรือการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการที่ระบุ
ข้างต้น เป็นการใช้อ านาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะบุคคลที่ประกอบกันขึน้เป็นคณะกรรมการหรือ



 

บทความทางวิชาการ 
๙๑ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ ท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง  
ไม่ถูกครอบง าทางการเมือง และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับสภาผู้ แทนราษฎรดังท่ี เคยถูก
วิพากษ์วิจารณ์มา จึงได้ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามเพ่ิมให้ผู้ ท่ีสมัครรับเลือกตัง้
หรือได้รับการเสนอช่ือเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิก 
หรือผู้ ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร รัฐมนตรี หรือผู้ ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองอื่น๒  ซึง่มิใช่สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิก หรือการด ารงต าแหน่งดงักลา่วมาแล้วเกิน ๕ ปี  

  อย่างไรก็ตามในวาระเร่ิมแรกห้ามสมาชิกวฒุิสภาท่ีได้รับเลือกตัง้ครัง้แรกตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในปี ๒๕๔๓ ด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการได้มาเป็นครัง้แรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐  ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แต่ไม่ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวฒุิสภาท่ีได้รับเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในชุดสุดท้าย  ทัง้นี ้เน่ืองจากสมาชิกวุฒิสภา 

                                                                                                                                              

คณะอนกุรรมการ กรรมการหรือนุกรรมการแต่ละคนไม่สามารถใช้อ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็น
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได้ด้วยตนเองโดยล าพัง เพราะกฎหมายให้อ านาจหน้าที่แก่
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แม้ว่าคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนัน้จะอยู่ในบงัคบับัญชาหรือ  
ในก ากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม (ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  
๕/๒๕๔๓). 
  ๒คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้มีความเห็นวา่ ค าวา่ “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”  เป็นค า
ที่มีความหมายกว้างกว่าค าว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยมีความเห็นว่า หมายถึง ผู้ ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
อ านวยการบริหารประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมือง
ทัง้หมด  โดยงานการเมืองนัน้จะเป็นงานที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบายเพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบตัิงาน
ประจ ารับไปบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดซึ่งรวมถึง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย  
นอกจากนีบ้รรดาผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ช่วยผู้ บริหารท้องถ่ิน อนัได้แก่ รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถ่ิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินจะเป็นผู้ แต่งตัง้บุคคลนัน้ด ารงต า แหน่ง  
และเมื่อผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากต าแหน่ง บคุคลซึ่งด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ ก็ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย  ดงันัน้ บรรดา  
ผู้ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว จึงอยู่ในความหมายของค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ด้วย (บนัทึกส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ือง ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง เร่ืองเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๔๙). 
 



 

บทความทางวิชาการ 
๙๒ 

ซึง่ได้รับเลือกตัง้ครัง้หลงัสดุนัน้ ยงัไม่ได้เข้ารับหน้าท่ีและมีการยกเลิกรัฐธรรมนญู พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ไปก่อน บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นให้สามารถด ารงต าแหน่งสมาชิก
วฒุิสภาตามรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้  

๓. ข้อห้ามการด ารงต าแหน่งของสมาชิกวุฒสิภา แบง่เป็น ๒ ขัน้ตอน คือ 
  ๑) ข้อห้ามขณะด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒสิภา  
  ๑.๑) ก าหนดห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ผู้ ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองอื่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู (มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึง่) 
  ๑.๒) ก าหนดห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้ บริหารท้องถ่ิน หรือ
ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (มาตรา ๒๖๕ (๑)) 

  ทัง้นี  ้ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือมิให้สมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเก่ียวข้องกับ 
ฝ่ายบริหาร และเพ่ือความเป็นกลางทางการเมือง 

  ๒) ข้อห้ามภายหลังสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิภาสิน้สุดลง  
   ก าหนดห้ามมิให้บุคคลผู้ เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก

ภาพสิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกิน ๒ ปี จะเป็นรัฐมนตรี หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้ 
(มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง) ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีฝักใฝ่ทางการเมือง โดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนหลงัการพ้นต าแหน่งเพ่ือเข้าสูต่ าแหน่งทางบริหาร 

๔. สมาชิกภาพของวุฒสิมาชิก  
  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้เร่ิมตัง้แต่วันท่ีมีการ

เลือกตัง้ สว่นสมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภาท่ีมาจากการสรรหาเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประกาศผลการสรรหา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๖ ปี นับแต ่
วนัเลือกตัง้หรือวนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผลการสรรหา และจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ และให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิน้สุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีสมาชิกวฒุิสภาขึน้ใหม่  แตใ่ห้สมาชิกวฒุิสภาท่ีมา
จากการสรรหาในวาระเร่ิมแรก มีวาระ ๓ ปีนบัแตว่นัเร่ิมต้นสมาชิกภาพและมิให้น าบทบญัญัติ
เก่ียวกับการห้ามด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการ 
สรรหาคราวถัดไปหลงัจากสิน้สุดสมาชิกภาพ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ให้การพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกวฒุิสภาเป็นการพ้นจาก



 

บทความทางวิชาการ 
๙๓ 

ต าแหน่งโดยสลบักันคราวละ ๓ ปี ระหว่างสมาชิกวฒุิสภาท่ีมาจากการเลือกตัง้และสมาชิก
วฒุิสภาท่ีมาจากการสรรหา ทัง้นี ้เพ่ือให้วฒุิสภาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างต่อเน่ืองและ  
ไม่ขาดตอน 

๕. การพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุสิน้สุดสมาชิกภาพเป็นการเฉพาะตัว 
  เหตุแห่งการสิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานัน้ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เพ่ือเพิ่มมาตรการควบคมุการด าเนินการท่ีเป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ ดงันี ้

 ๑) กระท าการอนัต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(มาตรา ๑๑๙ (๕)) กลา่วคือ 

   ๑.๑) ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรี ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น หรือ 
ผู้ ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ขณะด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึง่) 

  ๑.๒) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือข้าราชการสว่นท้องถ่ิน
ขณะด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวฒุิสภา (มาตรา ๒๖๕ (๑)) 

  ๑.๓) รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอนัมีลักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสมัปทาน หรือเข้าเป็นคูส่ญัญาในลกัษณะดงักลา่ว ทัง้นี ้
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา ๒๖๕ (๒)) 

  ๑.๔) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบตัิตอ่บคุคลอื่น ๆ ในธรุกิจการงานตามปกติ (มาตรา ๒๖๕ (๓)) 

  ๑.๕) เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง กิ จ ก า รห รื อ ถื อ หุ้ น ใน กิ จ ก า รห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้ อื่นเ ป็น
เจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้นแทน หรือด าเนินการโดยวิธีการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมท่ี
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สามารถบริหารกิจการดงักล่าวได้ท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
ดงักลา่ว (มาตรา ๒๖๕ (๔)) 

  โดยการกระท าอันต้องห้ามตามข้อ ๑.๓) – ๑.๕) ดังกล่าวข้างต้น ให้มี
ผลรวมไปถึงการกระท าของคู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะ และบุคคลอื่นท่ีด าเนินการใน
ลกัษณะผู้ถกูใช้ ผู้ ร่วมด าเนินการหรือบคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากสมาชิกวฒุิสภาให้กระท า
การด้วย 

  ๑.๖) ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินงานในหน้าท่ี
ประจ า หรือการบริหารบุคคล (การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขัน้
เงินเดือน  การให้พ้นจากต าแหน่ง) ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน (มาตรา ๒๖๖) 

 ๒) ต้องค าพิพากษาถงึท่ีสดุให้จ าคกุ แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแตเ่ป็นการ
รอการลงโทษในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ิน
ประมาท (มาตรา ๑๑๙ (๘)) 

 โดยเมื่อมีเหตแุห่งการสิน้สดุสมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภาเป็นการเฉพาะตวั 
ให้สมาชิกวฒุิสภาท่ีเข้ามาแทนท่ีต าแหน่งท่ีว่างอยู่นัน้ อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของสมาชิกวุฒิสภาท่ีว่างลงจะเหลือไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่
ด าเนินการเลือกตัง้หรือการสรรหาก็ได้ (มาตรา ๑๒๐) 

๖.  อ านาจหน้าที่ของวุฒสิภา 
  ในส่วนอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกวฒุิสภานัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ เพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ดงันี ้

  ๑) อ านาจหน้าที่ในด้านนิตบิัญญัติ 
   ๑.๑) อ านาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา ๑๓๙ – ๑๔๑) 
   ก าหนดให้สมาชิกวฒุิสภามีอ านาจเสนอร่างพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูโดยร่วมกบัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจ านวนไม่น้อยกวา่ ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิก
ทั ง้หมดเท่ าท่ี มี อยู่ ของทั ง้สองสภา โดยในการพิ จารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระ 
ท่ีหนึ่งขัน้รับหลกัการและในวาระท่ีสองขัน้พิจารณาเรียงตามล าดบัมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของ
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แต่ละสภา ส่วนการออกเสียงในวาระท่ีสามต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้
เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ของแต่ละสภา และได้เพ่ิมหลกัการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนการประกาศใช้
เป็นกฎหมาย โดยเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกบัร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูแล้ว 
ก่อนน าขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนญูก่อน โดยหากมีข้อความท่ีขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูให้ข้อความท่ี
ขดัหรือแย้งนัน้เป็นอนัตกไป และในกรณีท่ีวินิจฉัยวา่ข้อความดงักลา่วเป็นสาระส าคญัหรือร่าง
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู ให้
ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนัน้เป็นอนัตกไป  

   ในกรณีท่ีค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญูมีผลท าให้ข้อความท่ีขดัหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนัน้กลบัคืน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาเพ่ือพิจารณาตามล าดบั ในกรณีเช่นว่านีใ้ห้สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวฒุิสภาแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือมิให้ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญูได้ โดยมติในการ
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของแตล่ะสภา 

    ๑.๒) การพจิารณาร่างพระราชบัญญัตทิี่ประชาชนเสนอ (มาตรา ๑๖๓) 
     โดยได้บัญญัติลดจ านวนประชาชนท่ีจะเข้าช่ือเสนอจากเดิม  

๕๐,๐๐๐ คน เป็น ๑๐,๐๐๐ คน และก าหนดให้สมาชิกวฒุิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบญัญัตินัน้ชีแ้จงหลกัการ
ของร่างพระราชบัญญัตินัน้ และก าหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ แทนของประชาชนท่ีเข้าช่ือเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินัน้จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนกรรมาธิการทัง้หมด เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามหลักการกระท าได้ง่ายขึน้ และท าให้ได้ทราบถึงเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของ
ประชาชนท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบญัญตัิ 

   ๑.๓) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย (มาตรา 
๑๖๖ – ๑๗๐ ) มีประเดน็สาระส าคญัในการแก้ไข ดงันี ้

      (๑) ก าหนดให้การน าเสนอร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องมีเอกสารประกอบซึ่งแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย ได้แก่ประมาณการรายรับ วตัถปุระสงค์ในแต่ละรายการของการใช้จ่าย
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งบประมาณ ฐานะทางการเงินการคลังของประเทศและความจ าเป็น เพ่ือให้ รัฐสภามีข้อมูล 
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายท่ีระบุถึงรายละเอียดในการใช้จ่ายมากขึน้ และให้มี
กฎหมายการเงินการคลังของรัฐ เพ่ือก าหนดกรอบวินัยทางการเงินของรัฐ รวมทัง้ให้การ
ก าหนดงบกลาง (รายจ่ายท่ีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรง) ต้องแสดงเหตุผล ความจ าเป็นต่อรัฐสภาให้ชัดเจน  
อนัจะเป็นการปอ้งกนัการใช้งบกลางอย่างไร้วินยัทางการคลงัได้ดีย่ิงขึน้ (มาตรา ๑๖๗) 

     (๒) ก าหนดให้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการ
บริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนญู ศาลยตุิธรรม ศาลปกครอง และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  และเพ่ิมหลักการให้องค์กรเหล่านัน้สามารถเสนอค าขอแปรญัตติต่ อ
คณะกรรมาธิการได้โดยตรง หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรให้นัน้  
ไม่เพียงพอ เพ่ือให้เป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระจากคณะรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณ
ให้พอเพียงกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีขององค์กรเหลา่นัน้ (มาตรา ๑๖๘) 

    (๓) ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจโอนหรือน ารายจ่ายท่ีก าหนด
ไว้ส าหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในการท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ทนัที และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชกัช้า 
เพ่ือให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ (มาตรา ๑๖๙) 

    (๔) ก าหนดเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดท่ีไม่ต้องน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน (เงินนอกงบประมาณ) ให้หน่วยงานของรัฐนัน้ท ารายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือสิน้ปีงบประมาณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีท า
รายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาต่อไป เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณท่ีไม่อยู่ภายใต้กรอบวินยัการคลงัได้ (มาตรา ๑๗๐) 

    ๑.๔) การพจิารณาอนุมัตพิระราชก าหนด 
    โดยยงัคงหลกัการเดิมท่ีบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท่ีก าหนดให้การพิจารณาอนุมัติพระราชก าหนด เป็นอ านาจของ 
แต่ละสภาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  ทัง้นี ้โดยจะไม่มีการพิจารณาเป็น ๓ วาระ เหมือนกับ
กรณีการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติทั่ว ๆ ไป แต่จะมีการพิจารณาเพ่ือจะลงมติว่าจะอนมุัติ
หรือไม่อนุมัติเท่านัน้ ซึ่งการพิจารณานัน้จะน าเสนอต่อสภาผู้ แทนราษฎรก่อน หากสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อนมุตัิพระราชก าหนดนัน้ก็จะตกไป แตห่ากอนมุตัิก็จะสง่ตอ่ไปให้วฒุิสภาเพ่ือ
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พิจารณา หากวฒุิสภาไม่อนมุัติพระราชก าหนดนัน้ต้องส่งคืนกลบัไปยงัสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
พิจารณายืนยนัต่อไป ทัง้นี ้การไม่อนมุัติพระราชก าหนดย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีได้
เป็นไปในระหว่างท่ีใช้บังคับพระราชก าหนดไปแล้ว แต่หากวุฒิสภาอนุมัติก็จะมีผลท าให้  
พระราชก าหนดนัน้ได้รับอนุมัติจากรัฐสภา ท าให้มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 
(มาตรา ๑๘๔) 

   โดยก าหนดเพ่ิมเหตกุรณีท่ีให้อ านาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละ
สภา เสนอต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก เพ่ือประธานแห่งสภานัน้ส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนญูของพระราชก าหนดท่ีตราขึน้ จากเดิม
ท่ีให้มีอ านาจเสนอศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาว่าพระราชก าหนดดงักล่าวตราขึน้เพ่ือประโยชน์
ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือปัดป้องภยัพิบตัิสาธารณะหรือไม่เท่านัน้ โดยเพ่ิมกรณีท่ีสามารถ
เสนอศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวา่เหตแุห่งการตราพระราชก าหนดนัน้เป็นกรณีฉกุเฉินท่ีมีความ
จ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่อีกกรณีหนึ่ง เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้
อ านาจของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามหลกันิติธรรมย่ิงขึน้ (มาตรา ๑๘๕)  

    ๑.๕) การให้ความเหน็ชอบในการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญ 
    โดยได้บญัญัติเพ่ิมเติมให้ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้จ านวนไม่น้อย

กว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย สามารถเข้าช่ือเสนอญัตติ 
ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วย นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้ แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภามีจ านวนไม่น้อยกวา่ ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของทัง้สองสภา ทัง้นี ้เพ่ือให้ประชาชนมี สว่นร่วมในทางการเมืองได้โดยตรง 

   ส่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
นัน้ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ท่ีประชมุร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้ พิจารณา  โดยแบ่งเป็น ๓ วาระ 
ซึง่ในวาระท่ีหนึ่งขัน้รับหลกัการให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนน
เสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่
ของทัง้สองสภา 
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   การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองขัน้พิจารณาเรียงล าดบัมาตรา 

ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ ซึง่ในการพิจารณาในวาระท่ีสองนี ้รัฐธรรมนญูได้บญัญัติ
เพ่ิมเติมให้ต้องจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ท่ีเข้าช่ือเสนอร่าง
รัฐธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

   เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิน้แล้วให้รอไว้  ๑๕  วัน  จึงจะ
พิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป การพิจารณาให้ใช้วิธีการเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผยและ
ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการท่ีจะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของทัง้สองสภา ผลการพิจารณา  หากคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยไม่ถงึก าหนดจะมีผลท าให้ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ตกไป แตห่ากเห็นชอบด้วยก็ให้
ด าเนินการเพ่ือประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนญูตอ่ไป (มาตรา ๒๙๑) 

  ๒) อ านาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดนิ 
    ๒.๑) การรับทราบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
    ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชีแ้จง 

การด าเนินการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และเม่ือแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว 
ต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือจะก าหนดแนวทางในการปฏิบัติการแต่ละปี 
เพ่ือให้บทบัญญัติในเร่ืองนโยบายแห่งรัฐได้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลขึน้อย่างแท้จริง 
(มาตรา ๑๗๖) 

   ๒.๒) การตัง้กระทู้ถาม 
     ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีจะต้องเข้า

ร่วมประชมุสภาผู้แทนราษฎรหรือวฒุิสภา เพ่ือชีแ้จงหรือตอบกระทู้ถามในเร่ืองนัน้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้เห็นความส าคญัของการตรวจสอบระบบรัฐสภา (มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึง่) 

   ๒.๓) การเปิดอภปิรายทั่วไป 
    ก าหนดให้สมาชิกวฒุิสภา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวน

สมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของวฒุิสภามีสิทธิเข้าช่ือขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวฒุิสภา (โดยลด
จ านวนสมาชิกวฒุิสภาท่ีเข้าช่ือลงจากเดิมท่ีบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ กล่าวคือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมี
อยู่ของวุฒิสภา) เพ่ือให้การตรวจสอบการบริหารประเทศของรัฐบาลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
กระท าได้งา่ยขึน้ (มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึง่) 
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   ๒.๔) อ านาจของคณะกรรมาธิการ 
    ก าหนดให้ค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมา

แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการในกิจการท่ีกระท าหรือในเร่ืองท่ี
พิจารณาสอบสวนหรือศกึษาอยู่นัน้มีผลบงัคบัตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมาธิการซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
ท าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ แตค่ าสัง่เรียกเช่นวา่นัน้มิให้ใช้บังคบักบัผู้ พิพากษาหรือตลุาการ
ท่ีปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ีในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบคุคล
ของแต่ละศาลและมิให้ใช้บังคับกับผู้ ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนญูท่ีปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในแตล่ะองค์กรตามรัฐธรรมนญู (มาตรา ๑๓๕) 

  ๓) อ านาจหน้าที่ในการให้ความเหน็ชอบในเร่ืองส าคัญ  
   ส่วนใหญ่ยงัคงหลกัการเดิมท่ีบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ท่ีให้รัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัต่าง ๆ และวฒุิสภาซึง่เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐสภาย่อมมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจ
หน้าท่ีดังกล่าว อาทิเช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(มาตรา ๑๙) การรับทราบหรือการให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบตัิ (มาตรา ๒๓) การให้
ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม (มาตรา ๑๘๙) และการปิดสมยัประชมุสามญัก่อนครบ
ก าหนด ๑๒๐ วนั (มาตรา ๑๒๗ วรรคแรก) 

  นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี ้ 
ยงัมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้กระบวนการท าหนงัสือสญัญาหรือพนัธะกรณีระหวา่งประเทศของฝ่าย
บริหารได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบญัญัติหรือรัฐสภาท่ีเป็นตวัแทนประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท ามากย่ิงขึน้ จึงได้บัญญัติเพ่ิมหลักการใหม่  ๆ เก่ียวกับหนังสือสัญญา  
๕ ประการดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ 

  ๑. หนงัสือสญัญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
   ๒. หนงัสือสญัญาท่ีมีบทเปลี่ยนแปลงเขตพืน้ท่ีนอกอาณาเขตซึง่ประเทศ

ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนงัสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
  ๓. หนังสือสัญญาท่ีจะต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตาม

หนงัสือสญัญา 
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   ๔. หนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสงัคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง 

  ๕. หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนยัส าคญั 

  โดยก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศดังกล่าว คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และต้องชีแ้จงต่อรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานัน้ ในการนีใ้ห้
คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย และเม่ือลงนามใน
หนังสือสัญญาดังกล่าวแล้ว ก่อนท่ีจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน   คณะรัฐมนตรีต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานัน้ และในกรณีท่ีการปฏิบัติตาม
หนังสือสญัญาดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบนัน้อย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม และเป็นธรรม (มาตรา ๑๙๐) 

 ๔) การให้ความเหน็ชอบและการพจิารณาเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ 

   ๔.๑) อ านาจหน้าที่ในการให้ความเหน็ชอบบุคคล  
    ๑. ให้ความ เห็ นชอบ  ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ  กรรมการ 

การเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ งได้รับการ 
สรรหาและคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาชุดเดียวกัน คือประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ผู้ น าฝ่ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร และประธาน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู ซึง่เลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน โดยในกรณีท่ีวฒุิสภาไม่เห็นชอบ
ในรายช่ือใด ให้ส่งรายช่ือนัน้กลับไปยังคณะกรรมการสรรหา พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือให้
ด าเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาไมเ่ห็นด้วยกบัวฒุิสภาและมีมติยืนยนัตามมติ
เดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายช่ือนัน้ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ  
ทรงแต่งตัง้ต่อไป แต่ถ้ามติท่ียืนยนัตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ 
   ๒. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (มาตรา ๒๕๑ วรรคสอง) 
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    ๓. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้หรือให้อัยการสูงสุดพ้นจาก
ต าแหน่ง (มาตรา ๒๕๕ วรรคสาม) 

  ๔.๒ อ านาจหน้าที่ในการพจิารณาเลือกบุคคล  
   ๑. พิจารณาเลือกกรรมการศาลยุติธรรมผู้ ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  

๒ คน (มาตรา ๒๒๑ (๓)) 
   ๒. พิจารณาเลือกกรรมการศาลปกครองผู้ ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  

๒ คน (มาตรา ๒๒๖ (๓)) 
    โดยในการท่ีวุฒิสภาจะพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้ให้วุฒิสภาแต่งตัง้คณะกรรมาธิการขึน้คณะหนึ่ง ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้
ด ารงต าแหน่งนัน้ รวมทัง้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น แล้วรายงานต่อ
วฒุิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาตอ่ไป (มาตรา ๑๒๑) 

  ๕) อ านาจหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
    ส่วนใหญ่ยังคงหลักการเดิมท่ี ให้วุฒิสภามีอ านาจในการพิจารณา 

ถอดนายกรัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวฒุิสภา  ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสดุ อยัการสงูสดุ ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู กรรมการ
การเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ พิพากษาหรือตลุาการ พนกังาน
อัยการ หรือผู้ ด ารงต าแหน่งระดับสูง ในกรณี ท่ีผู้ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมีพฤติการณ์ 
ร ่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี มีพฤติกรรมส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่ งหน้าท่ี
ราชการ มีพฤติการณ์ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจ 
ใช้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยได้บัญญัติเพ่ิมกรณี 
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกกรณีหนึ่ง  
(มาตรา ๒๗๐) ซึง่ผลจากการถกูถอดถอนออกจากต าแหน่งดงักล่าวนีท้ าให้ผู้นัน้ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งหรือให้ออกจากราชการนับแต่วนัท่ีวฒุิสภามีมติให้ถอดถอนและให้ตัดสิทธิผู้นัน้ใน
การด ารงต าแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็นเวลา ๕ ปี 

 
  
 



 

บทความทางวิชาการ 
๑๐๒ 

สรุป 
 จากหลักการท่ีได้บัญญัติขึน้ ใหม่ ท่ี เก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของ 
“วฒุิสภา” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นี ้นบัว่าเป็นหลกัการ 
ท่ีดีในหลาย ๆ เร่ือง  โดยเฉพาะการเน้นในด้านการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐท่ีมีความเข้มข้น
มากย่ิงขึน้  ทัง้นี ้ด้วยมีเจตนารมณ์หลักเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาด ารงความเป็นกลาง และมี
ความอิสระในการท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ถ่วงดลุ และคานอ านาจกบัฝ่ายบริหารท่ีเข้ามาใช้
อ านาจรัฐ โดยไม่ถกูแทรกแซงหรือครอบง าจากอ านาจใด ๆ วฒุิสภาซึง่มีท่ีมาตามรัฐธรรมนญู
ฉบบันี ้จึงเป็นองค์กรท่ีถกูคาดหวงัจากภาคสงัคมวา่จะปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญในทุกด้าน  และเป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ทางการเมือง โดยเฉพาะในยามท่ีสถานการณ์บ้านเมืองมี ปัญหาความขัดแย้งดังเช่น 
ในปัจจุบันนี ้ อย่างไรก็ตามวุฒิสภาชุดนีเ้พ่ิงเข้ามาท าหน้าท่ีได้ไม่นาน ยังไม่อาจสรุปได้ว่า  
ผลการด าเนินการตามรัฐธรรมนญูฉบบันีจ้ะเป็นอย่างไร จงึเป็นเร่ืองท่ีต้องติดตามกนัตอ่ไป 
 

 
 


