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คณะรัฐมนตรี” เป็นหนึ่งในสามองค์กรหลักที่ใช้อ�านาจ

ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ที่บัญญัติว่า 

“อ�ำนำจอธปิไตยเป็นของปวงชนชำวไทย พระมหำกษัตรย์ิ 

ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�ำนำจนั้นทำงรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี 

และศำล ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล องค์กรอิสระ และหน่วยงำน

ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย 

และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและ

ควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม”

ส�าหรบัรายละเอยีดของ “คณะรฐัมนตร”ี น้ัน ปรากฏอยู่

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี 

ซึ่งบทความนี้จะได้น�าเสนอในส่วนขององค์ประกอบของ 

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งหน้าที่และอ�านาจ ตลอดจนบทวิเคราะห์

ตามล�าดับ ดังนี้

๑. องค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีและระยะเวลา 

การด�ารงต�าแหน่งของ “นายกรัฐมนตรี”

 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรอีืน่อกีไม่เกนิ ๓๕ คน ประกอบเป็นคณะรฐัมนตร ีมหีน้าที่ 

บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน โดย 

“นายกรัฐมนตรี” ต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎร

ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ และให้ประธานสภา 

ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้

นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะด�ารงต�าแหน่งรวมกันแล้ว

เกิน ๘ ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 

หรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปหลังพ้นจากต�าแหน่ง (มาตรา ๑๕๘)

๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร 

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “นายกรัฐมนตรี”

 ก�าหนดให้สภาผู ้แทนราษฎรพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร ี

จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๑๖๐ และเป็นผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองแจ้งไว้ 

ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 

ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 

ร ้อยละ ๕ ของจ�านวนสมาชิกทั้ งหมดเท ่าที่มีอยู ่ของ 

สภาผู ้แทนราษฎร โดยการเสนอช่ือบุคคลซ่ึงสมควรได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 

๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู ่ของสภา 

ผู้แทนราษฎร และมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการ 

แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระท�าโดยการ 

ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

(มาตรา ๑๕๙)
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๓. คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี

 นายกรัฐมนตรีถือเป็นรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัต ิ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

 (๒) มีอายุไม่ต�า่กว่า ๓๕ ปี

 (๓) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า 

 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 (๕) ไม่มพีฤติกรรมอนัเป็นการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 (๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘

 (๗) ไม่เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก แม้คดีนั้น

จะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระท�าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน

หมิ่นประมาท

 (๘) ไม ่เป ็นผู ้ เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหต ุ

กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา 

๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึง ๒ ปีนับถึงวันแต่งตั้ง (มาตรา ๑๖๐) 

๔. การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อน

เข้ารับหน้าที่

 ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ

ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค�า ดังต่อไปนี้

 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์

ปฏิญำณว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ 

และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์

ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัติตำม 

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”

 ในกรณทีีโ่ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรฐัมนตร ี

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะ

รัฐมนตรีนั้นด�าเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ กล่าวคือ  

หากมกีรณทีีส่�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึง่หากปล่อยให้เนิน่ช้าไป 

จะกระทบต่อประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที ่

เข้ารับหน้าที่จะด�าเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�าเป็นก็ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจาก

การปฏบิตัหิน้าทีน่บัแต่วนัทีโ่ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดงักล่าว 

กล่าวคอื คณะรัฐมนตรทีีพ้่นจากต�าแหน่งอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 

ภายใต้เงื่อนไขกรณีพ้นจากต�าแหน่งกรณีความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง 

หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีลาออก  

ตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่จะเข้ารบัหน้าที ่เว้นแต่ในกรณี

ที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะ

เหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือ

มาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปมิได้ (มาตรา ๑๖๑)

๕. การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ 

ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ซึ่งนโยบายนั้น

 (๑) ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบาย

แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และ

 (๒) ต้องช้ีแจงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีจะน�ามา 

ใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบาย

 ทั้งนี้ ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังกล่าว หากมี 

กรณีท่ีส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป 

จะกระทบต่อประโยชน์ส�าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี 

ทีเ่ข้ารบัหน้าทีจ่ะด�าเนนิการไปพลางก่อนเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นกไ็ด้ 

(มาตรา ๑๖๒)

๖. สิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมสภา

 รฐัมนตรย่ีอมมสีทิธเิข้าประชุมและแถลงข้อเทจ็จรงิ

หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทน

ราษฎร ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วย และให้น�าเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม (มาตรา ๑๖๓)

๗. หลักการในการบริหารราชการแผ่นดิน

 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้อง

ด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อ�านาจด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวัง 

ในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

และประชาชนส่วนรวม

 (๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน 

ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

20 สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



 (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

 (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร

ในเรือ่งทีอ่ยูใ่นหน้าทีแ่ละอ�านาจของตน รวมทัง้ต้องรบัผดิชอบ

ร่วมกันต่อรัฐสภาในการก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการ 

ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๔)

๘. การขอรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอให้มีการอภิปรายทั่วไป 

ในที่ประชุมรัฐสภา

 ในกรณีทีม่ปัีญหาส�าคัญเกีย่วกบัการบรหิารราชการ

แผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี

จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป 

ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะ

ลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ (มาตรา ๑๖๕)

๙. การออกเสียงประชามติ

 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มี

การออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ หรือเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตัวบคุคลหรอืคณะบคุคลใดกไ็ด้ 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๑๖๖)

๑๐. การพ้นจากต�าแหน่งของรัฐมนตรีทั้งคณะ

 รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

 (๑) ความเป็นรฐัมนตรขีองนายกรฐัมนตรสีิน้สดุลง

ตามมาตรา ๑๗๐

 (๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบ

สภาผู้แทนราษฎร

 (๓) คณะรัฐมนตรีลาออก

 (๔) พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 

 เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต�าแหน่งตาม (๑) (๓) 

หรือ (๔) ให้ด�าเนนิการเพือ่ให้มคีณะรฐัมนตรขีึน้ใหม่ตามมาตรา 

๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ (มาตรา ๑๖๗)

๑๑. การให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งอยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไป

 ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีทีพ้่นจากต�าแหน่งอยูป่ฏบัิติ

หน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) 

(๒) หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี 

ท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตร ี

พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตขุาดคุณสมบตัิ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) 

หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้

 (๒) ในกรณีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) 

กล่าวคอื พ้นจากต�าแหน่งเนือ่งจากศาลรฐัธรรมนญูมคี�าวินจิฉัย

และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจาก

ต�าแหน่งในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท�าการหรืออนุมัติ 

ให้กระท�าการ หรอืรูว่้ามกีารกระท�าแล้วแต่มไิด้สัง่ยบัยัง้เกีย่วกบั

การเสนอ การแปรญตัตหิรอืการกระท�าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ผีล 

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ

มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ 

รายจ่ายในชัน้การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หรือ

คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน 

งบประมาณรายจ่าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งกรณีนี้ 

จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้

 ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

มิได้ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออก

ทั้งคณะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจด�าเนินการตามมาตรา ๑๕๘  

และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือยังด�าเนินการตาม

มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวง

ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่ 

จ�าเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเอง 

ให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๑๖๘) 

๑๒. เงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 

ในช่วงอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภา 

ผู้แทนราษฎร

 คณะรฐัมนตรท่ีีพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๒)  

และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 (๑) ไม่กระท�าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือ

โครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี

ชุดต่อไป เว้นแต่ท่ีก�าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 (๒) ไม่แต่งตัง้หรอืโยกย้ายข้าราชการซึง่มตี�าแหน่ง 

หรือเงินเดือนประจ�า หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าว 

พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือพ้นจากต�าแหน่ง หรือให้ 
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ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

 (๓) ไม่กระท�าการอนัมผีลเป็นการอนมุตัใิห้ใช้จ่าย

งบประมาณส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น เว้นแต่จะ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

 (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ 

เพือ่กระท�าการใดอนัอาจมผีลต่อการเลอืกต้ัง และไม่กระท�าการ 

อันเป ็นการฝ่าฝ ืนข ้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งก�าหนด

๑๓. ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัว

 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๖๐

 (๕) กระท�าการอนัเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖  

หรือมาตรา ๑๘๗

 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็น

รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง

พระราชอ�านาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตร ี

ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายค�าแนะน�า

 ส�าหรับนายกรัฐมนตรีนั้น นอกจากเหตุที่ท�าให้

ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๗๐ (๑)  

ถึง (๖) แล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 

เมื่อครบก�าหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย กล่าวคือ 

เมื่อนายกรัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งรวมกันแล้วครบ ๘ ปี ท้ังนี้  

ไม่ว่าจะเป็นการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวม 

ระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู ่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปหลังพ้นจาก

ต�าแหน่ง

 ให้น�าความในมาตรา ๘๒๒ มาใช้บงัคบัแก่การสิน้สดุ 

ของความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๐ (๒) (๔) หรือ (๕) หรือ 

มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  

ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจส่งเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญู 

วินิจฉัยได้ด้วย (มาตรา ๑๗๐) 

โปรดติดตามตอนต่อไป

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๘๒  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  

มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗)  

(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับค�าร้องส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่

 เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน

แห่งสภาที่ได้รับค�าร้องตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่งนับแต ่

วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระท�าไปก่อนพ้นจากต�าแหน่ง

 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองเป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎรหรือวุฒิสภา

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตาม 

วรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วย”
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