บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
1. ดานนิติบญ
ั ญัติ อันไดแก
1.1 การพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
1.2 การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
1.3 การพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ รือรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่
แถลงตอรัฐสภาวาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน
กรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวยมี
คะแนนเสียงไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู
1.4 การอนุมัติพระราชกําหนด
1.5 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
2. การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หมายถึง การควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
ของคณะรัฐมนตรีหรือฝายบริหารใหเปนไปตามคําแถลงนโยบายทีใ่ หไวตอรัฐสภา รวมทั้งบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกีย่ วของ
การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน จึงเปนอํานาจหนาที่สําคัญประการหนึ่งของการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา ผูที่มอี ํานาจควบคุมไดแกสภาซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญ ในบางสวนรัฐธรรมนูญกําหนดใหเฉพาะแตสภาผูแทนราษฎรเทานัน้ ที่มีอํานาจควบคุมฝาย
บริหาร แตบางสมัยก็กําหนดใหทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดกําหนดใหทั้งสองสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินดวย
ในสวนของวุฒิสภา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน ดวยวิธีการดังนี้
2.1 การตั้งกระทูถาม
สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทูถ ามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมี
สิทธิที่จะไมตอบกระทูถ ามดังกลาว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเหตุผล
เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน อนึ่งการตอบกระทูถามที่สมาชิกวุฒิสภาตั้ง
ถาม อาจทําได ๒ กรณี คือ
(1) ตอบในราชกิจจานุเบกษา
(2) ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
2.2 การเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มี
สิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
1

เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไดโดยไมมีการลงมติ และการขอเปดอภิปรายทั่วไปนี้ จะกระทําได
เพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึง่ ๆ
2.3 การตั้งคณะกรรมาธิการ
วุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกตัง้ เปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปน
สมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวน สอดสองการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารได ซึ่งคณะกรรมาธิการจะกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูใน
อํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา ในการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะกรรมาธิการนั้น มีอํานาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นได
3. การใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญๆที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของแผนดิน
รัฐธรรมนูญไดบัญญัตใิ หรัฐสภามีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในเรื่องที่มี
ความสําคัญตาง ๆ วุฒิสภาซึ่งเปนองคกรหนึ่งของรัฐสภาจึงยอมมีสวนรวมในการใชอํานาจนี้ และมี
หนาทีใ่ นกรณีสําคัญ ๆ ดังสรุปได คือ
3.1 ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
หรือในกรณีที่
พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตัง้ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือ
ดวยเหตุอื่นใด ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึง่ ซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาประกาศในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริยแตงตั้งผูน ั้นเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา
ในการใหความเห็นชอบการแตงตัง้ ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
3.2 รับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริย ไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตาม
กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศพระพุทธศักราช 2467 แลวใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธาน
รัฐสภาทราบ แลวใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึน้ ทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป
แลวจึงประกาศใหประชาชนทราบตอไป
ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยม ิไดทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไว ให
คณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบ
ราชสันตติวงศนั้นขึน้ ทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป
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3.3 ใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมรวมกันของรัฐสภาแลว ทั้งนี้มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒
ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูท ั้งสองสภา
ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิน้ สุดลง หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ
ใหวุฒิสภา
ทําหนาที่รฐั สภาพิจารณาใหความเห็นชอบและการลงมติ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มีอยู
3.4 ใหความเห็นชอบในหนังสือสัญญาสําคัญ
พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก
และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ หนังสือสัญญาใด มีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออกพระราชบัญญัติ เพื่อใหการเปนไปตามสัญญาตอง
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาโดยที่ประชุมรวมกัน
4. พิจารณาเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา ใหความเห็นชอบบุคคลในองคกรตรวจสอบ
4.1 วุฒิสภาถวายคําแนะนํา
เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งบุคคลผูด ํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ
หลังจากที่ไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกมาแลว องคกรเหลานั้นประกอบดวย
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ซึ่งมีประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน)
- ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ซึ่งมีประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
สิบคน)
- ศาลรัฐธรรมนูญ (ซึ่งมีประธานศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งคนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก
สิบสี่คน)
- คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ซึ่งมีประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกแปดคน)
- คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ซึ่งมีประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกเกาคน)
- ผูวาการตรวจเงินแผนดิน (ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน)
4.2 วุฒิสภาพิจารณาเลือก
โดยเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกเขาเปนคณะกรรมการตุลาการของศาลประเภทตาง ๆ ดังนี้
- กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (จํานวนสองคน)
- กรรมการตุลาการศาลปกครอง (จํานวนสองคน)
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4.3 วุฒิสภาใหความเห็นชอบ
อันเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหไดบุคคลผูจ ะปฏิบัติหนาที่สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ
กอนที่จะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป อาทิ
- การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร และผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน
เปนตุลาการศาลปกครองสูงสุดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของทั้งหมดซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
- การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
- การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติดวย
5.ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
5.1 การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูงออกจากตําแหนง
อันไดแก นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา,
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานศาลปกครองสูงสุด, อัยการสูงสุด, กรรมการการเลือกตั้ง, ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, กรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูพิพากษาหรือตุลาการ,
พนักงานอัยการหรือ, ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
หากบุคคลนั้นมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติสอไปทางทุจริตตอหนาที่สอวากระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุติธรรมหรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
5.2 วุฒิสภาอาจมีมติใหกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติพนจากตําแหนงได
เมื่อมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
- กระทําการขาดความเที่ยงธรรม
- จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
- มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศกั ดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง
6.บทบาทและอํานาจหนาที่อื่นๆ
6.1 ทําหนาที่รัฐสภาเพื่อการใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคใน
ระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ
6.2 ทําหนาที่รัฐสภาเพื่อใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่
ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ

4

6.3 ทําหนาที่รัฐสภาเพื่อรับทราบการแกไขกฎมณเฑียรบาลในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้น
อายุหรือถูกยุบ
6.4 ทําหนาที่รัฐสภา เพื่อรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัตใิ นระหวางที่สภา
ผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ
6.5 ทําหนาที่รัฐสภาเพื่อรับทราบการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีทจี่ ะเขาบริหารราชการ
แผนดิน และรายงานผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาและอุปสรรคปละหนึ่งครั้ง
6.6 ใหความเห็นชอบรวมกันกับสภาผูแทนราษฎรในการปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนด
120 วัน
6.7 ขอเปดประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ โดยเขาชื่อรวมกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6.8 ตราขอบังคับการประชุมของวุฒิสภาและรัฐสภา
6.9 ประธานวุฒิสภาจัดใหมกี ารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน
และเปดเผยบันทึกดังกลาว
6.10 ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรอาจใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรีในการ
ดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติในกิจการใดที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศหรือ
ประชาชน
6.11 ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
6.12 รองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวากรรมการการเลือกตั้ง
คนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหามตาม
มาตรา ๑๓๙
6.13 รองขอตอประธานวุฒิสภาใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสุดลงหรือไม
6.14 ดําเนินการใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดนั้นมิไดเปนไปตามเงื่อนไขในการ
ตราพระราชกําหนด
6.15 เสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใหวนิ ิจฉัยวามีการเสนอการแปรญัตติหรือ
การกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวน
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายประจําป
6.16 เสนอความเห็นตอประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาราง
พระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รฐั สภาใหความเห็นชอบแลวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
6.17 รับทราบรายงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
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6.18 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
6.19 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
6.20 รับทราบรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเกีย่ วกับการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นเมื่อครบหาปแลวนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญ

กรรมาธิการเปนกลไกหลักของวุฒสิ ภาในการควบคุมการบริหารงานราชการแผนดิน
กลั่นกรองราง พ.ร.บ. กอนจะตราเปนกฎหมายบังคับใชตอ ไป เชื่อมโยงผลประโยชนกับประชาชน และ
การแกไขปญหาเรงดวนตางๆ ของประเทศชาติ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สารและโทรคมนาคม
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่อง
ใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร โทรคมนาคม และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส การพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
มีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่อง
ใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส รวมทั้งประสานกับองคกร
ภายในประเทศ ตางประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความรวมมือเพื่อสงเสริมการ
แกปญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอ ยโอกาส การสงเสริมศักยภาพของชุมชนดาน
การพัฒนาชีวิตความเปนอยู การสงเคราะหดูแลผูย ากไร การพัฒนาสังคม การสงเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล การสรางหลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของ
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