
๑ บญุสงค์ ลาค�า น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนตบิณัฑติไทย. ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานพฒันากฎหมาย ส�านกักฎหมาย ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๓ อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล องค์กรอสิระ และหน่วยงานของรฐั ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และหลกันติธิรรม  

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๒  
ได้วางหลักการในเรื่อง “อ�านาจอธิปไตย” ซึ่งเป็น 
อ�านาจสงูสุดในการปกครองประเทศไว้ว่า อ�านาจอธปิไตย 
เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู ้ทรงเป็น 
ประมุข ทรงใช้อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  
และศาล ตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู และวางหลกัการ 
ในเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา” คณะรัฐมนตรี  
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ โดยต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ 
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และความผาสกุของประชาชนโดยรวม ซึง่แสดงให้เหน็ถึง 
การปกครองของไทยทีใ่ช้ระบบรฐัสภา (Parliamentary  
System) อันมีลักษณะการปกครองโดยอาศัยหลักการ 
แบ่งแยกอ�านาจ (Separation of Powers) ระหว่าง 
รัฐสภาซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจฝ่ายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี
ซ่ึงเป็นผู้ใช้อ�านาจฝ่ายบรหิาร และศาลซึง่เป็นผูใ้ช้อ�านาจ
ฝ่ายตุลาการ
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รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

รัฐธรรมนูญ
บทวิเคราะห์

เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ 

รัฐสภา (ส่วนที่ ๑ บททั่วไป)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



	 ๑.๒	 ประธานรัฐสภา	รองประธานรัฐสภา	และการท�าหน้าที	่(มาตรา ๘๐)
  -	 ประธานรัฐสภา	และรองประธานรัฐสภา
   ก�าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ส่วนประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา  

โดยในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ 
ให้ประธานวุฒิสภาท�าหน้าทีป่ระธานรฐัสภาแทน และในระหว่างท่ีประธานวฒิุสภาต้องท�าหน้าท่ีประธานรฐัสภา แต่ไม่มปีระธานวฒุสิภา 
และเป็นกรณทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างไม่มสีภาผูแ้ทนราษฎร ให้รองประธานวฒิุสภาท�าหน้าท่ีประธานรฐัสภา ถ้าไม่มรีองประธานวฒุสิภา  
ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นท�าหน้าที่ประธานรัฐสภาและให้ด�าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว

  - การท�าหน้าที่
   ก�าหนดให้ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ และด�าเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุม

ร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบงัคับ โดยประธานรฐัสภาและผูท้�าหน้าท่ีแทนประธานรฐัสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏบัิตหิน้าทีด้่วย  
และรองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

 ๑.๓	 อ�านาจในการตรากฎหมาย (มาตรา ๘๑)
  ก�าหนดให้ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูและร่างพระราชบญัญติั จะตราข้ึนเป็นกฎหมายได้กแ็ต่โดย 

ค�าแนะน�าและยนิยอมของรฐัสภา และเมือ่ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญและร่างพระราชบญัญตัทิีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ 
ของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากไม่มีกรณีต้องด�าเนินการ 
ตามมาตรา ๑๔๘๓ กล่าวคือ ถ้าไม่มกีรณีการส่งความเหน็ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยัว่าร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

โดยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้อ�านาจทั้ง ๓ องค์กร ไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑. รัฐสภา หมวด ๗ รัฐสภา (มาตรา ๗๙ - มาตรา ๑๕๗)
๒. คณะรัฐมนตรี หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๕๘ - มาตรา ๑๘๓)
๓. ศาล หมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๘๘ - มาตรา ๑๙๙) และหมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๐ - มาตรา ๒๑๔)
ส�าหรับฉบับนี้ จะกล่าวถึง หมวด ๗ รัฐสภา (มาตรา ๗๙ - มาตรา ๑๕๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็น

บทบัญญัติที่ระบุรายละเอียดของรัฐสภาไว้ ดังนี้
หมวด ๗ รัฐสภา นี้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
  ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
  ดังมีสาระส�าคัญ ดังนี้
๑.	 ส่วนที	่๑	บททั่วไป (มาตรา ๗๙ - มาตรา ๘๒) ซึ่งเป็นการกล่าวถึงบททั่วไปของรัฐสภา ดังนี้
 ๑.๑	 องค์ประกอบ	วิธีการประชุม	และการเป็นสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญส่วนนี้ ก�าหนดองค์ประกอบของรัฐสภา 

โดยให้รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ก�าหนดวิธีการประชุมรัฐสภา โดยรัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือ 
แยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และก�าหนดการเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยก�าหนดว่า บุคคลจะเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ (มาตรา ๗๙)

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๔๘ ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะน�าร่างพระราชบญัญตัใิดขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเพือ่พระมหากษตัรย์ิทรงลงพระปรมาภไิธย

ตามมาตรา ๘๑
 (๑) หากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนัมจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ�านวนสมาชกิ

ทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภา เหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า

 (๒) หากนายกรัฐมนตรเีหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึน้โดยไม่ถกูต้องตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่าน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบ 
โดยไม่ชักช้า

 ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะน�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระส�าคัญ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑”
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หรือร่างพระราชบญัญติันัน้มข้ีอความขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญู ให้นายก
รัฐมนตรีน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

	 ๑.๔	 การเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ส่งค�าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง (มาตรา ๘๒)

  โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้
  (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่า

ที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และ
นอกจากน้ี ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่าสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาคนใดคนหนึง่
มีเหตุสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย กล่าวคือ 

    (๑.๑) กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
     (๑.๑.๑) สิ้นสุดลงเพราะลาออก
     (๑.๑.๒) สิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗ กล่าวคือ คุณสมบัติเป็นผู ้มีสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
      ๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
      ๒) อายุไม่ต�่ากว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
      ๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา ๙๐ วัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือ ๓๐ วัน

      ๔) ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนีด้้วย
       (ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
       (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
       (ค) เคยศกึษาในสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นเวลาตดิต่อกนั

ไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
       (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู ่ใน 

ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
     (๑.๑.๓) สิ้นสุดลงเพราะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ ได้แก่ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะ
      ๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
      ๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
      ๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
      ๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
      ๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
      ๖) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
      ๗) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๑๐ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต ่

ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      ๘) เคยถกูสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิเพราะทจุรติต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
      ๙) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ�าคุกเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
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      ๑๐) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยความผดิของพนกังานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั  
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็น 
การฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในความผิดฐานเป็นเจ้ามอืหรอืเจ้าส�านกักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ หรอืกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

      ๑๑) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
      ๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�านอกจากข้าราชการการเมือง
      ๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
      ๑๔) เป็นสมาชิกวฒิุสภาหรอืเคยเป็นสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกภาพสิน้สดุลงยงัไม่เกนิ ๒ ปี
      ๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
      ๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
      ๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
      ๑๘) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตตุามมาตรา ๑๔๔ กล่าวคอื ศาลรฐัธรรมนญูมวีนิจิฉยัว่า

กระท�าการเสนอ การแปรญัตติ หรอืการกระท�าด้วยประการใด ๆ  ทีม่ผีลให้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภาหรอืกรรมาธกิาร
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม กล่าวคือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าสมาชิกผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร�่ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่

     (๑.๑.๔) สิน้สดุลงเพราะกระท�าการอนัเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรอืมาตรา ๑๘๕ กล่าวคอื  
กระท�าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

     (๑.๑.๕) สิ้นสุดลงเพราะลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
     (๑.๑.๖) สิ้นสุดลงเพราะพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีตนเป็นสมาชิกตามมติ 

ของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น ๓๐ วันดังกล่าว

     (๑.๑.๗) สิ้นสุดลงเพราะขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็น
สมาชกิของพรรคการเมอืงเพราะมคี�าสัง่ยบุพรรคการเมอืงทีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ัน้เป็นสมาชกิ และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า 
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนด ๖๐ วันนั้น

     (๑.๑.๘) สิ้นสุดลงเพราะขาดประชุมเกินจ�านวน ๑ ใน ๔ ของจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุม 
ที่มีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

    (๑.๒) กรณีสมาชิกวุฒิสภา 
     (๑.๒.๑) สิ้นสุดลงเพราะลาออก
     (๑.๒.๒) สิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ กล่าวคือ  

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
      ก. คุณสมบัติ
       ๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
       ๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๐ ปี ในวันสมัครรับเลือก
       ๓) มีความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ หรอืท�างานในด้านทีส่มคัรไม่น้อยกว่า  

๑๐ ปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา

       ๔) เกิด มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ท�างาน หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นท่ีที่สมัครตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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      ข. ลักษณะต้องห้าม
       ๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓)  

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)
       ๒) เป็นข้าราชการ
       ๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
       ๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
       ๕) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจาก 

การด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
       ๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
       ๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน เว้นแต่ได้พ้นจากการ

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
       ๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ

       ๙) เคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
     (๑.๒.๓) ขาดประชุมเกินจ�านวน ๑ ใน ๔ ของจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมีก�าหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
     (๑.๒.๔) กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือกระท�าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ 

หรือมาตรา ๑๘๕
  (๒) ก�าหนดให้ประธานแห่งสภาท่ีได้รับค�าร้อง ส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
  (๓) เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู ้ถูกร้องมีกรณีตามท่ีถูกร้องให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�าวินิจฉัย
  (๔) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งค�าวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาท่ีได้รับ 

ค�าร้อง
  (๕) ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากต�าแหน่ง 

นับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระท�าไปก่อนพ้นจากต�าแหน่ง 
  (๖) มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 

เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
กล่าวโดยสรุป หมวด ๗ รัฐสภา (ส่วนที่ ๑ บททั่วไป) (มาตรา ๗๙ - มาตรา ๘๒) เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงบททั่วไปของ

รัฐสภาอันเกี่ยวกับองค์ประกอบ วิธีการประชุม และการเป็นสมาชิกรัฐสภา ต�าแหน่งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และ
การท�าหน้าที่ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และผู้ท�าหน้าท่ีประธานรัฐสภา และอ�านาจในการตรากฎหมาย รวมทั้ง
การเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้ส่งค�าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง

เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หมวด ๗ รัฐสภา มีเนื้อหาสาระส�าคัญค่อนข้างมาก ส�าหรับในเล่มนี้ ขอน�าเสนอเฉพาะ
บทบัญญัติในส่วนของบททั่วไป เล่มต่อไปจะได้น�าเสนอ ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร โปรดติดตามนะครับ 
เอกสารอ้างอิง

คณิน บุญสุวรรณ. ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๘.
มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ. บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.
มานิตย์ จุมปา. (๒๕๔๙). ค�าอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙  
 พร้อมข้อเสนอส�าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐). กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์นิติธรรม.
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