
ดังได้น�าเสนอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หมวด ๗ รัฐสภา ไปแล้ว ๒ ส่วน จากทั้งหมด ๔ ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป และส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร ส�าหรับ 
ฉบับนี้ ขอน�าเสนอในส่วนที่ ๓ วุฒิสภา และตอนต่อไปจะได้ 
น�าเสนอส่วนสุดท้าย คือ ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
โดยในหมวด ๗ รฐัสภา ส่วนที ่๓ วฒุสิภา นัน้ มสีาระส�าคญั ดงันี้ 

๓. ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา (มาตรา ๑๐๗ - มาตรา ๑) ดังนี้
 ๓.๑ จ�านวนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๗)
  วฒุสิภาประกอบด้วยสมาชกิจ�านวน ๒๐๐ คน  

ซึง่มาจากการเลอืกกนัเองของบคุคลซึง่มคีวามรู ้ความเช่ียวชาญ  
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ 
ท�างานหรือเคยท�างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
โดยในการแบ่งกลุ ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท�าให้ประชาชน 
ซ่ึงมสิีทธิสมคัรรับเลอืกทกุคนสามารถอยูใ่นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ได้๒  
จ�านวน ๒๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและ
ความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๒) กลุม่กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม  
อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ต�ารวจ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๓) กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ ผู้เป็นหรือ 
เคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๔) กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็น
หรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข 

พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน 
  (๕) กลุ่มอาชีพท�านา ปลูกพืชล้มลุก หรือ

อื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๖) กลุ ่มอาชีพท�าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ 

ประมง หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๗) กลุ ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคล 

ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรือ 
อื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 
ผงัเมอืง อสงัหารมิทรพัย์และสาธารณปูโภค ทรพัยากรธรรมชาติ 
พลังงาน หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน 

  (๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในท�านอง
เดียวกัน

  (๑๐) กลุ ่มผู ้ประกอบกิจการอื่นนอกจาก
กิจการตาม (๙)

  (๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้าน 
การท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในท�านอง
เดียวกัน

  (๑๒) กลุ ่มผู ้ประกอบอุตสาหกรรม หรือ 
อื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

  (๑๓) กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีการสือ่สาร การพฒันานวตักรรม หรอือืน่ ๆ  ในท�านอง 
เดียวกัน

๑ บุญสงค์ ลาค�า น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนตบิณัฑติไทย. ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานพฒันากฎหมาย ส�านกักฎหมาย ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.
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เรื่อง 

“รัฐธรรมนูญ : หมวด ๗ รัฐสภา 

(ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



  (๑๔) กลุ่มสตรี 
  (๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 

กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๑๖) กลุม่ศิลปะ วฒันธรรม ดนตร ีการแสดง

และบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๑๗) กลุ ่ มประชาสั งคม กลุ ่ มองค ์กร

สาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๑๘) กลุ ่มสื่อสารมวลชน ผู ้สร ้างสรรค์

วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๑๙) กลุม่ผูป้ระกอบวชิาชพี ผูป้ระกอบอาชีพ 

อิสระ หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน
  (๒๐) กลุ่มอื่น ๆ 
  โดยการมีลักษณะอื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ประกาศก�าหนด โดยผูม้คีณุสมบติัและไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่น ๆ ตาม (๒๐) ได้

 ๓.๒ ก�าหนดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา๓

  การ เลื อกสมาชิ กวุฒิ สภา ให ้ ตรา เป ็น 
พระราชกฤษฎกีา โดยภายใน ๕ วนันับแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีา 
ให้มกีารเลอืกสมาชกิวฒุสิภาใช้บงัคับ ให้คณะกรรมการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้

  (๑) ก�าหนดวันเลือกระดับอ�าเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ

  (๒) ก�าหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัคร 
ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก
สมาชกิวฒุสิภาใช้บงัคับ และต้องก�าหนดวนัรบัสมคัรไม่น้อยกว่า  
๕ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน

  ทัง้นี ้วนัเลอืกในระดบัอ�าเภอ ต้องไม่เกิน ๒๐ วนั 
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร วันเลือกในระดับจังหวัด  
ต้องไม่เกิน ๗ วันนับแต่วันเลือกในระดับอ�าเภอ และวันเลือก 
ในระดับประเทศ ต้องไม่เกิน ๑๐ วันนับแต่วันเลือกในระดับ
จังหวัด ทั้งนี้ ในการก�าหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องก�าหนด
เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

 ๓.๓ คุณสมบัติของผู้สมัคร (มาตรา ๑๐๘) ดังนี้
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  (๒) มีอายุไม่ต�่ากว่า ๔๐ ปีในวันสมัคร 

รับเลือก
  (๓) มีความรู ้  ความเชี่ ยวชาญ และ

ประสบการณ์ หรือท�างานในด้านทีส่มคัรไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรอื 

เป ็นผู ้ มีลักษณะตามหลักเกณฑ ์และเงื่ อนไขที่บัญญัต ิ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึง 
สมาชิกวุฒิสภา

  (๔) ผูส้มคัรต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่
ดังต่อไปนี้ด้วย

   (ก) เป็นบคุคลซึง่เกดิในอ�าเภอทีส่มคัร 
รับเลือก

   (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ�าเภอ 
ท่ีสมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับถึงวันสมัครรับเลือก

   (ค) ท�างานอยูใ่นอ�าเภอทีส่มคัรรับเลือก 
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันสมัคร 
รับเลือก

    (ง) เคยท�างานหรือเคยมีชื่ออยู ่ ใน
ทะเบยีนบ้านอยูใ่นอ�าเภอทีส่มคัรรบัเลอืก แล้วแต่กรณ ีเป็นเวลา 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

    (จ) เคยศกึษาในสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่น 
อ�าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
การศึกษาแต่ความใน 

  (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ซึ่งสมัคร 
ในกลุ ่มสตรีและกลุ ่มผู ้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ  
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในท�านองเดียวกัน

 ๓.๔ ลักษณะต้องห้าม๔ โดยผู ้สมัครต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
  (๒) เป็นบคุคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบคุคล

ล้มละลายทุจริต
  (๓) เป็นเจ้าของหรือผู ้ถือหุ ้นในกิจการ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
  (๔) เป็นภิกษ ุสามเณร นกัพรต หรือนกับวช
  (๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  (๖) วกิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
  (๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป ็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง

  (๘) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาล

๓ มาตรา ๑๒ ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
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  (๙) เคยได้รับโทษจ�าคุก โดยได้พ้นโทษมา 
ยังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอ�าเภอ เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (๑๐) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิเพราะทจุรติต่อหน้าที ่หรอืถอืว่ากระท�า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

  (๑๑) เคยต้องค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาล 
อันถึงที่ สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ ารวย 
ผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุก
เพราะกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

  (๑๒) เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�า 
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม หรือกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็น 
การฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผดิฐาน 
เป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในความผดิฐานฟอกเงนิ

  (๑๓) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว ่า
กระท�าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

  (๑๔) อยู ่ ในระหว ่างต ้องห ้ามมิให ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง

  (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอืน่ 
ของรัฐ

  (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ

  (๑๗) เคยพ ้นจากต� าแหน ่ ง เพราะศาล
รฐัธรรมนูญวนิิจฉัยว่ามกีารเสนอการแปรญตัต ิหรอืการกระท�า 
ด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย

  (๑๘) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎีกา 
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
มีค�าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ หรือกระท�า 

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ 
ใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

  (๑๙) เป็นข้าราชการ
  (๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู ้แทน 

ราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

  (๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
  (๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งใด 

ในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในพรรค 
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

  (๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้น 
จากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัคร 
รับเลือก

  (๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู ้บริหารท้องถิ่น เว ้นแต่ได้พ ้นจากการเป็นสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
นับถึงวันสมัครรับเลือก

  (๒๕) เป็นบุพการี คู ่สมรส หรือบุตรของ
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู ้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ

  (๒๖) เคยเป็นสมาชกิวฒิุสภาตามรฐัธรรมนญู
๓.๕ การสมัครและการรับสมัคร หลักเกณฑ์และ 

วิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ�านวนสมาชิกวุฒิสภา 
ทีจ่ะพงึมจีากแต่ละกลุม่ การขึน้บญัชสี�ารอง การเลือ่นบคุคล 
จากบัญชีส�ารองข้ึนด�ารงต�าแหน่งแทน และมาตรการอื่นใด 
ที่จ�าเป ็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม 

 ก�าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา๕ และเพื่อ 
ประโยชน์ในการด�าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะก�าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม 
เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก�าหนดให้มีการคัดกรอง 
ผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วม 
ในการคดักรองกไ็ด้ โดยการด�าเนนิการให้ด�าเนนิการตัง้แต่ระดบั
อ�าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ

๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมต ิ
ให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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๓.๖ กรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบ
 ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ�านวนไม่ครบ

ไม่ว่าเพราะเหตตุ�าแหน่งว่างลงหรอืด้วยเหตุอืน่ใดอนัมใิช่เพราะ
เหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลท่ี
ส�ารองไว้เหลืออยู ่ให้วฒุสิภาประกอบด้วยสมาชกิวฒุสิภาเท่าที ่
มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของ
จ�านวนสมาชกิวฒุสิภาทัง้หมดและอายขุองวฒุสิภาเหลอือยูเ่กนิ 
๑ ปี ให้ด�าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู ่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณี 
เช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

๓.๗ อายุของวุฒิสภา (มาตรา ๑๐๙ - มาตรา ๑๑๐)
 อายุของวุฒิสภามีก�าหนดคราวละ ๕ ปีนับแต่วัน

ประกาศผลการเลือก และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่ม
ตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศผลการเลอืก โดย
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต�าแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ และ
เมือ่อายขุองวฒิุสภาสิน้สดุลง ให้มกีารเลอืกสมาชกิวฒุสิภาใหม่

๓.๘ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 
(มาตรา ๑๑๑)

 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
 (๒) ตาย
 (๓) ลาออก
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๑๐๘
 (๕) ขาดประชุมเกินจ�านวน ๑ ใน ๔ ของจ�านวน

วันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
 (๖) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก แม้จะมี 

การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด
อันได้กระท�าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท

 (๗) กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ 
กล่าวคือ การฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง 
ใด ๆ หรือกระท�าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ คือ  
การท�าอนัเป็นการขัดกนัแห่งผลประโยชน์ หรอืมาตรา ๑๘๕ คอื  
การใช้สถานะหรอืต�าแหน่งการเป็นสมาชกิวฒุสิภากระท�าการใด ๆ   
อันมีลักษณะท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ 
ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในเรื่องที่รัฐธรรมนูญก�าหนดห้ามไว้

 (๘) พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ 
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม

๓.๙ ข้อห้ามส�าหรับสมาชิกวุฒิสภา
 (๑) บุคคลผู้เคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและ 

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน ๒ ปี จะเป็นรัฐมนตร ี
หรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๑๑๒)

 (๒) สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝ ักใฝ ่หรือยอมตน 
อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ (มาตรา ๑๑๓)

 อนึ่ง ส�าหรับบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ วุฒิสภา นี้  
จะเป็นบทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึวฒุสิภาตามบทถาวร ส่วนวฒุสิภา 
ตามบทเฉพาะกาลนั้น จะได้น�าเสนอในโอกาสต่อไป และ 
ฉบับหน้าจะกล่าวถึง ส่วนท่ี ๔ บทท่ีใช้แก่สภาทั้งสอง  
ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายในหมวด ๗ รัฐสภา 
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