
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ระยะเวลา ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒสิภา) 
    

 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครอง
ประเทศ ได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้รัฐสภาประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” จ านวน ๕๐๐ คน 
และ “วุฒิสภา” จ านวน ๒๐๐ คน และเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงก าหนดให้มี 
“วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล” ขึ้นในวาระเริ่มแรก จ านวน ๒๕๐ คน ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ 
ที่เพ่ิมขึ้นจาก “วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก” โดยได้ก าหนดจ านวนและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ไว้เป็นสองช่วงเวลา คือ  
  ช่วงแรก วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล โดยเป็นไปตามบทเฉพาะกาล คือ ระยะเวลา ๕ ปีแรก 
นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีจ านวน ๒๕๐ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายค าแนะน า  ซึ่งมี
ที่มา ดังนี้ 
 ๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างาน
ดา้นต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จ านวน ๒๐๐ คน แล้วน ารายชื่อดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เพ่ือคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๕๐ คน พร้อมทั้งคัดเลือกรายชื่อ
ส ารองไว้ จ านวน ๕๐ คน   
 ๒) คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแตง่ตัง้จ านวนไม่
น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน คัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะ
เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ จ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน 
แล้วน ารายชื่อดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกให้ได้สมาชิกวุฒิสภา
จ านวน ๑๙๔ คน พร้อมทั้งคัดเลือกรายชื่อส ารองไว้ จ านวน ๕๐ คน 
  ๓) สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
  ช่วงที่สอง วุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก คือ เมื่อพ้นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มี 
พระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ให้วุฒิสภามีจ านวน ๒๐๐ คน  
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ 
หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ



๒ 

 

แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้             
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจส าคัญ คือ 
๑) งานด้านนิติบัญญัติ ๒) งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๓) งานด้านการให้
ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งส าคัญ และ ๔) งานด้านอื่น ๆ ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่ส าหรับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้น นอกจากจะมี
หน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้เพิ่มหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ดังนี้ 
  ๑. การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรั ฐสภา 
เพื่อทราบทุก ๓ เดือนด้วย                   
 ๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
     ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติ 
ที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตรา
ขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการ
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น  
      ๒.๒ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้อ านาจ
สมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ า หากสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่ า 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ สมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของวุฒิสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอ
ต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้วินิจฉัยได้ โดยการยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่วุฒิสภาจะพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ 
      ๒.๓ เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อ “คณะกรรมการร่วม” ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภา
เป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทน
คณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่าง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพื่อวินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณและให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการ
ไปตามค าวินิจฉัยนั้น 
   



๓ 

 

 
 ๓.  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตาม 
มาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่า 
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน (มาตรา ๑๓๓) เมื่อสภา
ผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา (มาตรา ๑๓๖) เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เสร็จแล้ว  
  ๓.๑ ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๑๓๗ (๒))   
    ๓.๒ ถ้าแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นไปยัง 
สภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แต่ละสภา 
ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจ านวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎร
ก าหนดประกอบเป็น “คณะกรรมาธิการร่วมกัน” เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน (มาตรา ๑๓๗ (๓)) 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกภายใน
อายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล (๕ ปี) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระท าโดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ       
   (๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะ
เมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ  
   (๒) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
 ๔.  การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
  ตามบทเฉพาะกาล ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการ 
ดังนี้ (มาตรา ๒๗๒) 
   ๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้มีดังนี้  



๔ 

 

   (๑) การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี   
ให้กระท าใน “ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา” ซึ่งประกอบด้วย “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และ  
“สมาชิกวุฒิสภา” 
    (๒) ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ 
    (๓) ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘๑ 
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
    (๔) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชกิรบัรอง
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
     (๕) มติของรัฐสภาที่ เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  
   ๔.๒ กรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้มีดังนี้ 
    (๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้
รัฐสภามีมติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ 
    (๒) ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน 
    (๓) ในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้ ก็ให้ด าเนินการต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้หรือไม่ก็ได้ 
    (๔) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
     (๕) มติของรัฐสภาที่ เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  
ต้องกระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา  

                                                 

  
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๘ บัญญัติวา่ 

  “มาตรา ๘๘  ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล 
ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา  
๘๗ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้” 



๕ 

 

  อนึ่ง วุฒิสภามีประธานสภาคนหน่ึง  และรองประธานสภาคนหน่ึงหรือสองคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกวุฒิสภาตามมติของวุฒิสภา โดยมีหน้าที่และอ านาจ
ด าเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา โดยวุฒิสภามี
อ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกเพ่ือตั้งเป็น “คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา” และมี
อ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” หรือ 
“คณะกรรมาธิการร่วมกัน” เพ่ือกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก าหนด 
  ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
รวมทั้งการดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ นั้น จะมี “ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา” ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ  
ได้อย่างเต็มความสามารถ        
 

    

 


