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อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ของสมาชิกวุฒิสภา

๑. ความนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาทีใ่นการ
พจิารณารางพระราชบญัญตัท่ีิไดผานความเหน็ชอบของสภาผูแทนราษฎรแลว ซึ่งเปนอํานาจหนาที่สาํคญั
ประการหนึ่งนอกเหนอืจากอํานาจหนาท่ีในการควบคมุการบรหิารราชการแผนดิน การใหความเหน็ชอบ
ในเรื่องสาํคญั การแตงตั้งและการถอดถอนบคุคลตามที่รฐัธรรมนูญกําหนด ซ่ึงเมื่อศกึษาจากเจตนารมณ
ของผูรางรัฐธรรมนูญ (สภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) แลว พบวา ผูรางรัฐธรรมนูญ
ประสงคใหวฒุสิภาเปนสภากลัน่กรองกฎหมายเพือ่ใหกฎหมายทีต่ราออกมาใชบงัคบัเปนประโยชนสงูสดุ
ตอประชาชน อันเปนบทบาทท่ีคลายคลงึกบัสภาขนุนางของสหราชอาณาจักร (House of Lords) ซึง่มี
อํานาจหนาที่ในดานนิติบัญญัติในฐานะที่เปนสภากลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
ของสภาผูแทนราษฎร โดยไมไดใหอํานาจสมาชกิสภาขนุนางในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิในขณะที่
รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งถือไดวาเปนตนแบบของประชาธิปไตยสมัยใหม เชน สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส ไดบัญญัตใิหสมาชกิวฒิุสภามอํีานาจเสนอรางรฐับญัญตัไิดเชนเดยีวกับสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
จึงเปนเรื่องทีน่าสนใจวาเหตุใดรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรั่งเศสจึงไดบัญญัติใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการเสนอรางรัฐบัญญัติได และรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติ
ไดหรือไม และในลักษณะใด

 ดงัน้ัน เพื่อประโยชนในการศกึษาถงึอาํนาจในการเสนอรางพระราชบญัญติัของสมาชกิวฒุสิภา
ในตางประเทศ และอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “อํานาจในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา” ดังนี้

๒. อาํนาจในการเสนอรางพระราชบญัญติัของสมาชิกวฒุสิภาในตางประเทศ
 ๒.๑ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ
   ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งเปนประเทศที่เปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธปิไตยระบบรฐัสภา (parliament system) 
โดยรัฐสภาของประเทศอังกฤษเปนระบบสภาคู ประกอบดวยสภาสามัญ (House of Commons) 
ซึ่งสมาชิกสภาสามัญมีทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนชาวอังกฤษ และสภาขุนนาง 
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(House of Lords) ประกอบดวยขนุนางสบืฐานันดรศกัดิ์โดยการเลอืกตั้งภายใน ขนุนางตลอดชพี และ
ขุนนางโดยตําแหนงที่เปนนักบวชสมณศักดิ์ โดยมีบทบาทดานนิติบัญญัติคือ การพิจารณารางพระราช
บัญญัติทีผ่านการพิจารณาจากสภาสามัญ และสามารถยับยัง้รางพระราชบัญญัติไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้น (ไมเกิน ๑ ป)๑

   สรุปไดวาสมาชิกวุฒิสภาของอังกฤษ มีที่มาจากการแตงตั้ง และไมมีอํานาจเสนอ
รางพระราชบญัญติั โดยมีเพียงอํานาจพจิารณาอนมุตัริางพระราชบญัญติัท่ีผานความเห็นชอบจาก
สภาสามัญเทานั้น

 ๒.๒ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
   ในบรรดาประเทศที่เปนประชาธิปไตยในระดับสูง หรืออํานาจนิติบัญญัติมีพัฒนาการสูง 

มักกําหนดรูปแบบรัฐสภาเปนระบบ ๒ สภา และจะกําหนดใหการถวงดุลยอํานาจระหวาง ๒ สภา
ในระดับทีเ่ทาเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้ถูกยึดเปนแมแบบในการจัดทํารัฐธรรมนูญ
นานาประเทศ ไดแก

   ๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศสาธารณรัฐทีม่ีรูปแบบของรัฐเปนสหรัฐ 
(Federation) ประกอบดวยมลรัฐ ๕๐ มลรัฐ รวมเปนสหรัฐอเมริกา (United States of America) 
เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธปิไตย ซึ่งมปีระธานาธบิดเีปนประมขุ รฐัธรรมนญู สหรฐัอเมรกิา
ไดบัญญัตใิหงานดานนติบัิญญัตเิปนภารกจิของสภาคองเกรส (Congress) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร 
(House of Representative)  และวุฒสิภา (Senate) ซึง่สมาชกิของทั้งสองสภามท่ีีมาจากการเลอืกตัง้
โดยตรงของประชาชน สําหรับบทบาทดานนิติบัญญัติไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มีฐานะเทาเทยีมกนัในการเสนอรางรฐับญัญติั และพจิารณาอนุมัติรางรฐับญัญติัท่ีอยูในอํานาจของสหรฐั 
(ไมใชอํานาจของมลรฐั) เวนแตรางรฐับญัญตัท่ีิเก่ียวดวยการเงนิเทาน้ันท่ีตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
กอน และรางรัฐบัญญัติจะตองผานการพิจารณาของทั้งสองสภา แลวเสนอตอประธานาธิบดีลงนาม
กอนใชบังคับเปนกฎหมายได๒

   สรุปไดวาสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกามีที ่มาจากการเลือกตั ้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไปได

๑ อรณิช รุงธิปานนท, รัฐสภาสหราชอาณาจักร สภาสามัญ สภาขุนนาง หนวยงานสนับสนุน, สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๓.

๒ สรรคชัย ชญานิน, อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, น. ๗๗ – ๘๔.
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   ๒) ประเทศฝร่ังเศส เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีประธานาธบิดี
เปนประมุข รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติใหงานดานนิติบัญญัติเปนภารกิจของรัฐสภา 
ซึ่งเรยีกวา เลอ ปารเลอมอ็ง (Le Parlement) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร(I Assemblee) และวุฒิสภา 
(Le Senat) โดยสมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม กลาวคือ ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจะเลือกผูแทนในระดบัทองถิ่นท่ีเรยีกวา “คณะผูเลอืกตั้ง” ซ่ึงประกอบดวยสมาชกิสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาภาค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทัง้สิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 
คน จากนั้นคณะผูเลือกตั้งเหลานี้จะทําหนาทีเ่ปนตัวแทนของประชาชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
สําหรับบทบาทดานการตรากฎหมายไดกําหนดใหทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาง
มีสิทธเิสนอรางรฐับัญญัตติอสภาของตนเองใหพจิารณากอน แลวจึงเสนอใหอีกสภาหน่ึงพจิารณาอนมุตัิ
ตอไป เวนแตรางรัฐบัญญัตทิี่เกี่ยวดวยการเงินเทานั้นที่ตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน๓

   สรปุไดวาสมาชิกวุฒิสภาของฝรั่งเศสมทีี่มาจากการเลอืกตั้งโดยทางออมของประชาชน 
มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไป เวนแตเปนรางรัฐบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงิน

๓. อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัตขิองสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 รูปแบบของรัฐสภาไทยซึ่งเปนระบบสภาคูนั้น ไดแบงกระบวนการตรากฎหมายออกเปน 
๕ ขั้นตอน ไดแก (๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติ (๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภาผูแทนราษฎร (๓) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภา (๔) การนํารางพระราชบัญญัติ
ขึน้ทูลเกลาฯ เพือ่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และ (๕) การประกาศกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษา แตในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรอบดานอํานาจนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ในกระบวนการนิตบิญัญตัขิองประเทศไทย ใน ๒ รปูแบบ ไดแก (๑) รฐัธรรมนญูท่ีกาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภา
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ และ (๒) รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
เสนอรางพระราชบัญญัติ

 ๓.๑ รัฐธรรมนูญที่กาํหนดใหสมาชกิวฒิุสภามอีาํนาจในการพิจารณาอนมุติัรางพระราชบญัญตัิ
   เนือ่งจากการพิจารณาอนุมติัรางพระราชบัญญัติเปนอํานาจหนาทีพ่ื้นฐานของวุฒิสภา

ในกระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับซึ่งไดบัญญัติใหมีวุฒิสภาทุกฉบับจึงไดกําหนดใหวุฒิสภา
มีอํานาจอนุมัตริางพระราชบญัญัตท่ีิผานการพจิารณาเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมาแลวท้ังสิ้น ไดแก 

   (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (ฉบับที่ ๓)๔  
   (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔)
   (๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕)
   (๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘)
   (๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑๐) 

๓ นริศรา หงสกุล, วุฒิสภาแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส, สํานักภาษาตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๔ ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดใหมีวุฒิสภาในระบบรัฐสภาไทย ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “พฤติสภา” ประกอบ

ดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางออมของประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๒๔).
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   (๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๑๓) 
   (๗) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕)
   (๘) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖)
   (๙) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘)
๓.๒ รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัถิงึรางพระราชบญัญตัท่ีิตองผานการพจิารณา

ของรฐัสภาไว ๔ ประเภทดวยกนั คอื (๑) รางพระราชบญัญตัท่ัิวไป (๒) รางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการ
เงนิ (๓) รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ และ (๔) รางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ ซ่ึงรฐัธรรมนญู
ไดใหอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไวแตกตางกันออกไป โดยรัฐธรรมนูญที่
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติได มีจํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้

   ๑) รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบบัท่ี ๔) 
ไดบัญญัติใหรัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภา และสภาผูแทน (มาตรา ๒๖) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกทีพ่ระมหากษัตริยทรงเลอืกตัง้มีจํานวนเทาสมาชิกสภาผูแทน (มาตรา ๓๓) สมาชิกวุฒิสภา
มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ (๑) รางพระราชบัญญัติทั่วไป (๒) รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินโดยมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี และ (๓) รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สําหรับขั้นตอน
การเสนอรางพระราชบัญญัตินัน้ ใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนกอน 
หากสภาผูแทนไมเหน็ชอบดวย รฐัธรรมนญูกาํหนดใหรางพระราชบญัญตันิั้นเปนอนัตกไป หากสภาผูแทน
ลงมติเห็นชอบดวยใหนําเสนอตอวุฒิสภาเพื ่อดําเนินการตอไป ตามกระบวนการและขั ้นตอนที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดังนี้

    “มาตรา ๓๑ รางพระราชบญัญตัท้ัิงหลายจะเสนอมาจากคณะรฐัมนตรหีรอืจากสมาชกิ
รัฐสภาก็ได” 

    “มาตรา ๖๐ รางพระราชบญัญตัใิหเสนอตอสภาผูแทนกอน เมื่อสภาผูแทนไดพจิารณา
ลงมติใหใชไดแลว ใหนําเสนอตอวุฒิสภา ถาวุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบดวยโดยไมแกไขแลว 
ก็ดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๒๙ ...”

    “มาตรา ๖๑ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
โดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งนายรัฐมนตรีรับรอง ...”

    “มาตรา ๙๓ รัฐธรรมนูญนี้แกไขเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของรัฐสภา”
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    ๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) ไดบัญญัติ
ใหรฐัสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน (มาตรา ๗๓) โดยใหวฒุสิภาประกอบดวยสมาชกิวฒุสิภา
มีจํานวนหนึ่งรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง (มาตรา ๘๒) สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติทัว่ไป และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินทีส่ภาผูแทนไดพิจารณา
ลงมติใหความเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๒๒) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เพราะอํานาจดังกลาวเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทน (มาตรา ๑๒๑) อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ และ
พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๑๗๓ รัฐธรรมนูญนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็แตโดยเงื่อนไขดั่งตอไปนี้
    (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนรวมกัน หรือจากสมาชิกของแตละสภา ไมตํ่ากวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดของ
ทั้งสองสภา

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ ....” 
   ๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๑ (ฉบบัท่ี ๘) ไดบญัญตัใิหรฐัสภา

ประกอบดวยวฒุสิภาและสภาผูแทน (มาตรา ๗๑) โดยใหวฒุสิภาประกอบดวยสมาชกิซึง่พระมหากษตัรยิ
ทรงแตงต้ังมีจาํนวนสามในส่ีของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดของสภาผูแทน (มาตรา ๗๘) วฒุสิภามอํีานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทัว่ไป รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน และญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และรางพระราชบัญญัติเกี ่ยวดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา เมื่อวุฒิสภาไดลงมติใหใชไดแลว ใหวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภาผูแทน 
ถาสภาผูแทนเหน็ชอบ ใหนายกรฐัมนตรนีาํขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ถาสภาผูแทนไมเหน็ชอบกใ็หรางพระราชบญัญตัดิงักลาวเปนอนัตกไป 
นอกจากนีไ้ดบญัญตัิใหสมาชิกวุฒิสภามีอาํนาจเสนอญัตติของแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญไดดวย 
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๑๑๗ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผูแทน แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี”

    “มาตรา ๑๑๘ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติของ
สมาชกิสภาผูแทนใหเสนอตอสภาผูแทน รางพระราชบญัญัติของสมาชกิวฒิุสภา ใหเสนอตอวฒุสิภา”

    “มาตรา ๑๑๙ เมื่อสภาผูแทนหรือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๑๘ และลงมติใหใชไดแลว ใหสภาผูแทน หรอืวฒุสิภาเสนอรางพระราชบญัญตันิั้นตอวฒุสิภา 
หรือสภาผูแทน แลวแตกรณี วุฒิสภาหรือสภาผูแทนตองพิจารณารางพระราชบัญญัติทีอ่ีกสภาหนึ่ง
เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ...”

    “มาตรา ๑๒๐ เมื่อวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
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    (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา ก็ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔

    (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาทีเ่สนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา 
ในกรณีทีร่ างพระราชบัญญัตินั ้นเปนรางพระราชบัญญัติทีส่ภาผู แทนเสนอมา ก็ใหย ับยัง้ร าง
พระราชบญัญตันิั้นไวกอน และสงรางพระราชบญัญตันิั้นคนืไปยงัสภาผูแทน ในกรณทีี่รางพระราชบญัญติั
นั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเสนอมา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป ...”

    “มาตรา ๗๔ รางพระราชบญัญตัซิึ่งไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรี
น ําขึ ้นท ูลเกลาฯ ถวายเพื ่อพระมหากษัตริย ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม ือ่ได ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได” 

    “มาตรา ๑๖๙ การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูจะกระทําไดกแ็ตโดยหลกัเกณฑและวธิกีาร
ดังตอไปนี้

    (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชกิสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรอืจากสมาชกิของแตละสภา ไมตํา่กวาหน่ึงในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๘๕) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (มาตรา ๙๔) มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎร
มมีติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๔๐) สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๓๗) แตสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ และ
พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได โดยมีขั้นตอนและกระบวนการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๒๑๑ การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู จะกระทาํไดกแ็ตโดยหลกัเกณฑ และวธิกีาร 
ดังตอไปนี้

    (๑) ญัตตขิอแกไขเพิ่มเตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีหรอืจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
มจีํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
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สมาชกิวฒุสิภาและสมาชิกสภาผูแทนมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่
มีอยูของท้ังสองสภา สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรอืรวมเสนอญตัตดิงักลาวไดเมื่อพรรคการเมอืง
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) ไดบัญญัติให
รฐัสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา (มาตรา ๙๐) โดยเปนรฐัธรรมนูญฉบบัแรกที่บญัญตัิ
ใหสมาชิกวุฒิสภามีทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีส่ภาผูแทนราษฎรมมีติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๗๔) แตไมมีอาํนาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป 
และรางพระราชบัญญติัเกีย่วดวยการเงนิ ซ่ึงการเสนอรางพระราชบัญญตัดิงักลาวเปนอํานาจหนาทีข่อง
คณะรฐัมนตร ีหรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๖๙) อยางไรก็ตาม สมาชกิวุฒสิภามีอํานาจเสนอ 
และพจิารณารางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญได โดยมขีั้นตอนและกระบวนการท่ีรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว ดงันี้

    “มาตรา ๓๑๓ การแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้

    (๑) ญตัตขิอแกไขเพิ่มเตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีหรอืจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชกิทั้งหมด
เทาที ่ม ีอยู ของทั ้งสองสภา สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวได
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได

    ญตัติขอแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญทีม่ีผลเปนการเปลีย่นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา ๘๘) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
จํานวนรวมหนึง่รอยหาสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจาก
การสรรหาเทากับจํานวนรวมของสมาชิกวุฒิสภาหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีหลกัในการพจิารณารางพระราชบญัญตัท่ีิผานการพจิารณาเหน็ชอบจากสภาผูแทน
ราษฎรเปนหลัก (มาตรา ๑๔๖) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป หรือรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงนิ (มาตรา ๑๔๒) อยางไรกต็าม สมาชกิวฒุสิภามอํีานาจเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ และรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนี้

    “มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
    (๑) คณะรัฐมนตรี
    (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
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จุลนิติ

เทาทีม่อียูของสภาผูแทนราษฎร หรอืสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา มจีาํนวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ

    (๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและ
ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น”

    “มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้

    (๑) ญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมจีาํนวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย

    ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ....”

  ขอสรุป
  ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔) 

สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป และรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงินตอสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

  ๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) สมาชิกวุฒิสภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา 
แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘) สมาชิกวุฒิสภา
มทีีม่าจากการแตงต้ัง มอีาํนาจเสนอรางพระราชบัญญตัทิัว่ไป และรางพระราชบัญญตัเิกีย่วดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนมีอํานาจเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตอรัฐสภา

  ๔) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ (ฉบบัที ่๑๕) สมาชกิวฒุสิภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอ
รัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๕) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ (ฉบบัที ่๑๖) สมาชกิวฒุสิภา
มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) สมาชิกวุฒิสภา
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จุลนิติ

มีท่ีมา ๒ ประเภท คอื สมาชิกวุฒสิภาที่มาจากการเลอืกตั้งโดยตรงในแตละจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ คน 
และสมาชกิวฒุสิภาท่ีมาจากการสรรหา มีอํานาจรวมกบัสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญตอสภาผูแทนราษฎร และมอํีานาจรวมกับสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

๔. บทสรุป
 จะพิจารณาเห็นไดวาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาชิกวุฒิสภาของ

ประเทศฝรั่งเศสซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการเสนอรางรัฐบัญญัติไดนั้น ตางมีที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน โดยในสวนของประเทศไทยนั้น นับแตไดมีการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 
เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรมาแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ (ไมรวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งในจํานวนนี้มีวุฒิสภา
เกิดขึ้นตามรฐัธรรมนญูจาํนวน ๙ ฉบบั เมื่อพเิคราะหแลวพบวา บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญท่ีกาํหนดให
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีทีม่าจากการเลือกตั้งของประชาชนไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตางก็ไมไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั่วไป จะมีก็แตเพียงอํานาจในการพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ

 แตในทางกลับกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีที่มาจาก
การแตงตั้งมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไปได ดังนั้น จึงเปนปญหาในทางทฤษฎีที่จะตองคนหา
คําตอบกันตอไปวาสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยควรที่จะมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป
หรือไม หรือหากควรมี ควรจะมีอยางไร 
คาตอบกนตอไปวาสมาชกวุุฒสภาในประเทศไทยควรทจะมอานาจเสนอรางพระราชบบญญญตทวไป
หรือไม หรือหากควรมี ควรจะมีอยางไร
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