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บทนํา
 การตรากฎหมายเพื่อใชบังคบักบัสงัคมบานเมอืงนั้นถอืเปนอํานาจท่ีสาํคญัประการหนึ่งของรฐัสภา
ในฐานะเปนองคกรผูใชอํานาจดานนิติบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให “รัฐสภา” ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งทัง้สองสภามีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบรวมกันในการตรากฎหมายสําหรับเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพฒันาประเทศชาตท้ัิงดานการเมอืง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยวฒุสิภาในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของรฐัสภามบีทบาทและอาํนาจหนาท่ีในกระบวนการตรากฎหมาย กลาวคอื เปนสภาที่มหีนาท่ี
ในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติใหความเห็นชอบแลว 
ทั้งนี้ เพื่อใหการตรากฎหมายเปนไปอยางรอบคอบตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ในการกําหนดกรอบและขอบเขตของการใชอํานาจรัฐรวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกันของประชาชนในสังคม   
 โดยกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณากลั ่นกรองกฎหมายของวุฒิสภานั้นเปนไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา ซึ่งปกติแลวรัฐธรรมนูญจะบัญญัติขั้นตอน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติเอาไววา ใหเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎรกอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา โดยกระบวนการ
และเงื่อนไขการพิจารณากลัน่กรองรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
ของวฒิุสภา รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัปจจุบนั และขอบงัคบัการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไดมีการกําหนดขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดเอาไวโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบ
ถึงบทบาทและอํานาจหนาทีข่องวุฒิสภาในกระบวนการตรากฎหมาย คอลัมน “คมความคิด เข็มทิศ
รฐัธรรมนญู” ฉบับน้ี จงึขอนาํเสนอบทความเรื่อง “บทบาทและอาํนาจหนาที่ในการพจิารณากลั่นกรอง
กฎหมายของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้

บทบาทและอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

    ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั และขอบังคบัการประชมุวฒุสิภา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาไว 
ดังนี้  

 ๑ กรอบระยะเวลาการพิจารณา
      ๑.๑ กรณีรางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
      รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๓ วรรคหน่ึง๑ ไดบญัญตัคิวามหมายของคําวา 
“รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน” ไวโดยใหหมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
      (๑)  การต้ังขึน้ ยกเลกิ ลด เปลีย่นแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบียบการบงัคบัอันเกีย่วกับ
ภาษีหรืออากร
      (๒) การจดัสรร รบั รกัษา หรอืจายเงนิแผนดนิ หรอืการโอนงบประมาณรายจายของแผนดนิ
      (๓)  การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
      (๔)  เงินตรา
      วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มิใชรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ใหเสร็จภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัทีร่างพระราชบัญญตันิัน้มาถึงวฒุสิภา แตวฒุสิภาอาจลงมติใหขยายเวลา
การพิจารณาออกไปเปนกรณีพิเศษไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
      ๑.๒ กรณีรางพระราชบัญญัติเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
      วฒุสิภาตองพจิารณารางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการเงนิใหเสร็จภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณีพิเศษ
ซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วัน โดยกําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเริ่มนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยวุฒิสภาสามารถทราบไดวารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทน
ราษฎรเสนอมานัน้ เปนรางพระราชบัญญตัเิก่ียวดวยการเงนิหรอืไม โดยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๖ วรรคสี่๒ 
ไดบัญญัติใหประธานสภาผู แทนราษฎรตองแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งคําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 
ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาวุฒิสภา
ไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้นแลว

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๔๓  รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้
   (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
    (๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงนิแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจายของแผนดิน
    (๓) การกูเงิน การคํ้าประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ
    (๔) เงินตรา
        ฯลฯ   ฯลฯ ”    
 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคสี่ บัญญัติวา
     “มาตรา ๑๔๖   ฯลฯ   ฯลฯ
     ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยังวุฒิสภาใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวย
วารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด
      ฯลฯ   ฯลฯ”
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จุลนิติ

      ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติทีส่งมานั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี ่ยวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั ้นไมเปนรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา๓

      โดยกรอบระยะเวลาการพจิารณารางพระราชบญัญตัขิองวุฒิสภาดังกลาวมาน้ีน้ัน ใหนาํมา
ใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวย ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง๔ ซ่ึงไดบญัญตัวิาใหนําบทบญัญตัใินหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตรา
พระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม
      อนึ่ง สําหรับระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจาย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม ไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของวุฒิสภาไว
เปนการเฉพาะ กลาวคือ วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

 ๒ ขัน้ตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของวุฒิสภา
      การพจิารณารางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญของวฒุสิภานั้น 
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภาไดกําหนดใหกระทําเปนสามวาระตามลําดับ โดยมีขั้นตอนการพิจารณา
สรุปไดดังนี้
      การพิจารณาในวาระที่หนึ ่งขั ้นพิจารณารับรางพระราชบัญญัติหรือรับหลักการ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญไวพิจารณา
      การพจิารณารางพระราชบญัญตัใินวาระท่ีหน่ึงของวฒุสิภาเปนการพจิารณาเพื่อลงมตวิา
จะรับรางพระราชบัญญัตไิวพจิารณาหรือไม ซึ่งแตกตางกับกรณีของรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูท่ีในวาระท่ีหนึ่งจะเปนการพจิารณาเพื่อลงมตวิาจะรบัหลกัการหรอืไม โดยในวาระที่หนึ่งนี ้
สมาชิกวุฒิสภาสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับขอดี ขอเสีย ประโยชน 
หรือผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบและสงใหวุฒิสภาพิจารณา
      การลงมติในวาระท่ีหน่ึงน้ี ในกรณท่ีีวฒุสิภาลงมตไิมรบัรางพระราชบญัญตัท่ีิสภาผูแทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแลว หรือไมรบัหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ
หรอืรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญน้ันก็จะ “ถกูยับย้ัง” ไวกอน และใหสงรางพระราชบญัญตัิ

 ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคหา บัญญัติวา
     “     ฯลฯ   ฯลฯ
     ในกรณีทีป่ระธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหถือวา
รางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน”
 ๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง บัญญัติวา
     “มาตรา ๑๔๐    ฯลฯ   ฯลฯ
     ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม” 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

หรอืรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญน้ันคนืไปยังสภาผูแทนราษฎร แตหากวุฒสิภาลงมติรบัราง
พระราชบัญญตัหิรอืรบัหลักการรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญกจ็ะดาํเนนิการตอไปในวาระ
ที่สอง ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งใชเสียงขางมาก
      อยางไรก็ตามยังมีกฎหมายอีกกลุมหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกําหนดวิธีการและระยะเวลาการ
พิจารณาของวุฒิสภาไวเปนการเฉพาะ คือ การพิจารณารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ไดแก รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
โดยการพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะกระทําเพียงวาระเดียวเพื่อลงมติ
ใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบเทาน้ัน และตองกระทําภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่
รางพระราชบญัญตันิัน้มาถงึวุฒสิภา โดยจะแกไขเพิม่เตมิใด ๆ  มไิด ถาพนกาํหนดเวลาดงักลาวใหถอืวา
วุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น
      อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณารางกฎหมายของวุฒิสภามีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
ทีจ่าํกดั ดังนัน้ เพือ่ใหการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภาเปนไปดวยความรอบคอบ ในทางปฏบิตัิ
การดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจึงไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตสภาผูแทนราษฎร
รับหลักการรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งแลว โดยได
กําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖ วา “ในกรณีที่มีความจําเปนเกี่ยวกับ
ประโยชนสาธารณะ เม่ือสภาผูแทนราษฎรมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่ง
แลว ประธานวุฒสิภาอาจพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวฒุสิภาคณะใดคณะหน่ึง
ทีเ่กีย่วของ หรอืวุฒสิภาอาจต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้คณะหน่ึงมจีาํนวนไมเกินสบิหาคน แลวแตกรณี 
“เพือ่พจิารณาศกึษารางพระราชบญัญตั”ิ ดงักลาวเปนเฉพาะกรณไีปกไ็ด และเมือ่สภาผูแทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแลว ใหคณะกรรมาธิการดังกลาวรายงานตอประธานวุฒิสภาเปนการดวน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป”
      การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
รางพระราชบัญญัติเรียงลําดับมาตรา
      เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณาและลงมติรับรางพระราชบัญญัติไวพิจารณาหรือรับหลักการ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูในวาระทีห่น่ึงแลว ในลาํดบัตอไปคอืการพจิารณาในวาระทีส่อง 
โดยการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระท่ีสองของ
วฒุสิภา เปนการพจิารณาในรายละเอยีดของรางพระราชบญัญตัทิีว่ฒุสิภาไดรบัไวพจิารณาในวาระทีห่นึง่ 
โดยในวาระนี้จะกระทําเปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
       ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
      สําหรับขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามารถกระทําไดเปน ๒ แนวทาง คือ
      แนวทางแรก ที่ประชุมวุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      แนวทางที่สอง ท่ีประชมุวุฒิสภามมีตใิหพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หรือรางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
      ๑. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง 
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการทีวุ่ฒิสภาตั้งนั้น วุฒิสภาจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือ
จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได
      ในกรณีวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติมีเงื่อนไขในการตั้ง ดังนี้
         ๑) กรณีร างพระราชบัญญัต ิหรือร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที ่
คณะรัฐมนตร ีศาลรัฐธรรมนญู ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง หรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู เปนผูเสนอ
      การตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญเพื่อพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอื
รางพระราชบัญญัตินั้น คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทีเ่กี ่ยวของ สามารถเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสวนของตนไดไมเกิน ๑ ใน ๕ 
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
      ๒) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอ
      รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ บญัญตัใิหประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมืน่คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
รางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ 
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีป่ระชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอนั้น วุฒิสภาตองตั้งกรรมาธิการที่มาจากผูแทนของประชาชน
ผูมีสทิธเิลอืกตั้งท่ีเขาชื่อเสนอรางพระราชบญัญตัน้ัินจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนกรรมาธกิาร
ทั้งหมด
      ๓) กรณีรางพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติทีป่ระธานวุฒิสภาวินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพนั้น หากวุฒิสภามิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา วุฒิสภาตองตั้งคณะกรรมาธกิารวสิามญัขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพจิารณารางพระราชบญัญตัดิงักลาว 
โดยคณะกรรมาธิการทีต่ั ้งขึ ้นนี้ตองประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น 
มีจาํนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจาํนวนกรรมาธกิารทั้งหมด ทัง้นี ้โดยมสีดัสวนหญงิและชายใกลเคียงกนั
      สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการนัน้ ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะนําหลักการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่สองของที่ประชุมวุฒิสภามาเปนแนวทาง กลาวคอื การพจิารณาจะเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ 
แลวพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ หากกรรมาธิการผูใด
ไมเหน็ดวยกบัมตขิองคณะกรรมาธกิารในขอใด จะสงวนความเหน็ของตนในขอน้ันไวเพื่อขอใหวฒุสิภา
วินิจฉัยก็ได 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

       นอกจากนีใ้นการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตัิ
ขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาต้ัง สมาชิกวุฒิสภาท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการในคณะนั้น 
หากเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ ก็สามารถ
เสนอคาํแปรญตัตเิพือ่ใหคณะกรรมาธกิารพจิารณาได ซึง่การยืน่คาํแปรญตัตติองกระทาํภายในกรอบเวลา
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดเวลาตามปกติ คือ ภายในกําหนด ๗ วัน
นับถัดจากวันที่วุฒิสภารับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ไวพิจารณา ทั้งนี้ หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยกับคําแปรญัตติ สมาชิกวุฒิสภาผูเสนอคําแปรญัตติ
สามารถสงวนคําแปรญัตติของตนเพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยตอไป
      เมือ่คณะกรรมาธิการไดพจิารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญหรอืรางพระราชบัญญตัิ
ตามที่วุฒิสภามอบหมายเสร็จแลว คณะกรรมาธิการตองจัดทํารายงานแลวเสนอตอวุฒิสภา ทั้งน้ี 
รายงานดังกลาวตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
      ๑) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่เปนรางฉบับเดิม
ที่วุฒิสภาลงมติรับหลักการหรือรับไวพิจารณาในวาระที่หนึ่งพรอมการแกไขเพิ่มเติม
      ๒) การระบุวาไดมหีรอืไมมกีารแกไขเพ่ิมเติมในมาตราใดบาง และถามกีารแปรญัตต ิมตขิอง
คณะกรรมาธิการเกี่ยวดวยคําแปรญัตตินั้นเปนประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผูแปรญัตติ 
หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการก็ใหระบุไวในรายงานดวย
      นอกจากน้ีในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถาคณะกรรมาธิการเห็นวามีขอสังเกต
ที่คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวของ
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ก็สามารถบันทึกขอสังเกตดังกลาวไวในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให
วฒุสิภาพจิารณา ในกรณีทีว่ฒุสิภาเหน็ดวยกับขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร ประธานวฒุสิภามหีนาที่
สงรายงานและขอสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ

      ๒. การพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา
      การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําไดตอเม่ือสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ
โดยมีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คน และท่ีประชุมวุฒิสภาอนุมัติ ซึ่งในการพิจารณาพระราชบัญญัติ
โดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปญหาใดโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตินั้นก็ได ทั้งนี้ในกรณีที่วุฒิสภามีมติใหพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ
เต็มสภา ใหถือวาสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในท่ีประชุมประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการ และประธาน
ของที่ประชุมมีฐานะเปนประธานคณะกรรมาธิการดวย ซึ่งการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาน้ัน
เปนทัง้การพจิารณาขัน้คณะกรรมาธกิารและการพจิารณาของทีป่ระชมุวฒุสิภาในวาระทีส่องเรยีงลาํดบั
มาตรารวมกันไป
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จุลนิติ

      ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา
      ๑ การนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
      เม่ือประธานวฒิุสภาไดรบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัิ
และรายงานของคณะกรรมาธกิารแลว ประธานวุฒสิภาจะดาํเนินการบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุ
เปนเรื่องดวน เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาตอไป
      ๒ การพิจารณาของที่ประชุมวฒุิสภา
      ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว วุฒิสภาจะพิจารณาเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณา
เรียงตามลําดับมาตรา
      การอภิปรายรางพระราชบญัญตัหิรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญในวาระที่ ๒ 
ของท่ีประชุมวุฒิสภา ขอบังคบัการประชุมวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกาํหนดแนวทางการใชสทิธอิภปิราย
ไวดังนี้
      ๑)  กรณีร างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญหรือร างพระราชบัญญัติที ่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
            ๑.๑) สมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถใชสิทธิอภิปรายได แตจะอภิปรายไดเฉพาะ
ถอยคําหรือขอความที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพิ่มเติม
           ๑.๒)  สมาชกิวฒุสิภาผูสงวนคาํแปรญตัตหิรอืกรรมาธิการผูสงวนความเห็นสามารถ
ใชสิทธิอภิปรายที่ตนไดสงวนไว
      ๒)  กรณีรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว โดยไมมีการแกไข
เพิ่มเติม
      ผูทีส่ามารถใชสิทธิอภิปรายจะมีไดเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาผู สงวนคําแปรญัตติหรือ
กรรมาธิการผูสงวนความเห็นเทานั้น และสามารถใชสิทธิอภิปรายเฉพาะที่ตนไดสงวนไว
      การช้ีแจงของคณะกรรมาธกิารตอท่ีประชมุวฒุสิภาในที่ประชมุวฒุสิภา คณะกรรมาธกิาร
มีสิทธิแถลง ช้ีแจง หรอืแกไขเพิ่มเตมิเก่ียวกับการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอื
รางพระราชบญัญติัท่ีตนเสนอตอท่ีประชมุวฒุสิภาได หรอืจะมอบหมายใหบคุคลใดๆ แถลงหรอืชี้แจงแทน
ก็ได
      เมือ่วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
จบรางแลว วฒิุสภาจะพจิารณาทั้งรางเปนการสรปุอีกครั้งหนึ่ง และในการพจิารณาครั้งนี ้สมาชกิวฒุสิภา
อาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําไดแตจะขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นวา
ขัดหรือแยงกันอยู ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สอง ใชเสียงขางมาก
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จุลนิติ

      การพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นพิจารณาใหความเห็นชอบหรือใหแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ
      การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติในวาระ
ทีส่ามของวุฒสิภา เปนการพิจารณาเพ่ือลงมติในขัน้สดุทายวาจะใหความเห็นชอบหรือใหแกไขเพิม่เติม
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตันิัน้หรอืไม ทัง้น้ี การออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระที่สาม สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการ
ที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียูของวฒุสิภา ขณะทีก่ารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัรางพระราชบญัญตัใิชคะแนนเสยีงขางมาก
      การลงมติในวาระที่สาม จําแนกไดเปน ๒ กรณี ดังนี้
      ๑) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภาไมมีการแกไขเพิ่มเติม
      ใหที่ประชุมลงมติวาจะเห็นชอบดวยหรือไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณี “เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวย
กับสภาผูแทนราษฎรในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นทั้งฉบับ
โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบดวยกับสภาผู แทนราษฎร ก็ถือวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรฐัสภา
      กรณี “ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร” หมายความถึง วุฒิสภาไมเห็นชอบดวย
กับสภาผู แทนราษฎรในร างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาและท่ีประชุมวุฒิสภาไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลวโดยไมมีการแกไข ในกรณีนี้ 
“ใหยับยั้ง” รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน
      ๒) กรณีการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภามีการแกไขเพิ่มเติม
      ใหที่ประชุมวุฒิสภาลงมติวา ใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมแกไขเพิ่มเติม
      กรณี “ใหแกไขเพิม่เตมิ” หมายความถงึ ในการพจิาณาเรยีงลาํดับมาตราขัน้คณะกรรมาธกิาร
และในท่ีประชุมวุฒสิภา วฒุสิภาเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอความและไดลงมติในวาระท่ีสามวา “ใหแกไข
เพิ่มเติม” ตามที่คณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม
      กรณี “ไมแกไขเพิ่มเติม” หมายความถึง วุฒิสภาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
      รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาพิจารณาและ
ลงมตวิา “ใหแกไขเพิม่เตมิ” เม่ือสงกลบัไปยงัสภาผูแทนราษฎร และสภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบดวย
กับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตหากสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวไมเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาก็ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภาน้ัน ๆ มีจํานวน
เทากนัตามทีส่ภาผูแทนราษฎรกาํหนดประกอบเปนคณะกรรมาธกิารรวมกนัเพือ่พจิารณารางพระราชบญัญตัิ
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ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้น และเมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จแลว
ตองจดัทํารายงานพรอมท้ังรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัท่ีิพจิารณา
เสร็จแลวนั้นเสนอตอสภาทั้งสอง และหากสภาทั้งสองเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ จึงจะถือวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา แตถาสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวยก็ใหยับยั้งไวกอน
      สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที ่ “วุฒิสภา
ยับยั้ง” ไวนั้น มีไดในกรณีดังตอไปนี้
      กรณีที่ ๑ การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา วุฒิสภาลงมติไมรับหลักการหรือ
ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณีที่ ๒ การพจิารณาในวาระท่ีสองของวฒุสิภา ไมมีการแกไขเพิ่มเตมิแตวฒุสิภาลงมติ
ในวาระที่สาม ไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร
      กรณีที่ ๓ การพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา มีการแกไขเพิ่มเติมและวุฒิสภาลงมติ
ในวาระที่สามใหแกไขเพิ่มเติม
      เมือ่สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติคืนไปยัง
สภาผูแทนราษฎรแลว หากสภาผูแทนราษฎรไมเหน็ชอบดวยกบัการแกไขเพิ่มเตมิของวฒุสิภา ซึ่งเปนเหตุ
ใหมีการตั้งคณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณาและสภาใดสภาหน่ึงไมเหน็ชอบดวยกับรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติทีค่ณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ สภาผูแทนราษฎร
จะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลา ๑๘๐ วัน ไดลวงพนไปนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร หรือนับแตวันทีส่ภาใด
สภาหน่ึงไมเหน็ชอบดวย แลวแตกรณี แตถารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัิ
ทีต่องยับยัง้ไวเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
      โดยท้ัง ๓ กรณี ดงักลาว ถาสภาผูแทนราษฎรลงมตยืินยันรางเดมิ คอื รางท่ีสภาผูแทนราษฎร
ลงมตใิหความเหน็ชอบกอนสงใหวฒิุสภาพจิารณา หรอืรางท่ีคณะกรรมาธกิารรวมกนัพจิารณา แลวแตกรณี 
ดวยคะแนนเสยีงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา โดยรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับ
รางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
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บทบาทและอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

บทสรุป
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวาวุฒิสภาน้ันเปนองคกรท่ีมีความสําคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาก็ดวยเหตุที่วุฒิสภาเปนองคประกอบสวนหน่ึง
ของรัฐสภาซ่ึงเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญในการสรางดุลยภาพในกระบวนการนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา กลาวคือ เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณากล่ันกรองรางกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว ทั้งน้ี เพ่ือให
การตรากฎหมายเปนไปอยางรอบคอบและตรงตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย อันจะทําใหกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนกติกา
ของสงัคมนัน้ เปนกฎหมายทีด่แีละมคีวามเปนธรรม สาํหรบัเพือ่เปนเครือ่งมอืในการพฒันาประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาและนําพาใหประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรและประชาชนอยูเย็นเปนสุขตลอดไป  
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