โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

เรื่อง
“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ :
บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๑)”
บทเฉพาะกาล” เป็นบทบัญญัตทิ ใี่ ช้เชือ่ มต่อเมือ่ มีการตรา
กฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายและผู้ร่างกฎหมาย
ต้องการให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์บางอย่างทีเ่ กิด
ขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น เพื่อให้การใช้
กฎหมายต่อเนือ่ งกันระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่ ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค�ำว่า
“บทเฉพาะกาล” ไว้ว่า หมายถึง “บทบัญญัติของกฎหมาย
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ใช้เฉพาะในช่วงเวลาหนึง่ หรือกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับบทกฎหมายนั้น” บทเฉพาะกาล
จึงเป็นเสมือนสะพานที่จะเชื่อมกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่
ในช่วงเริม่ แรกหรือช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของกฎหมาย๒
ส�ำหรับบทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยนั้น เมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตัง้ แต่วนั ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ซึง่ เป็นวัน
ประกาศเป็นต้นไป ก็มกี ารบัญญัตบิ ทเฉพาะนีไ้ ว้เพือ่ รองรับการ
ด�ำเนินการขององค์กรและการจัดตัง้ องค์กรให้มคี วามต่อเนือ่ งกัน
ดังนี้

“
๑
๒
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๑. คณะองคมนตรี (มาตรา ๒๖๒)
ก�ำหนดให้คณะองคมนตรีซงึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อน
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนีเ้ ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
๒. สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (มาตรา ๒๖๓)
๒.๑ ก�ำหนดให้ในระหว่างทีย่ งั ไม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทตี่ งั้ ขึน้
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าทีร่ ฐั สภา สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซงึ่ ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา ตามล�ำดับ ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้
๒.๒ ก�ำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติสนิ้ สุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภา
ครัง้ แรกภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีจ่ ดั ขึน้ ตามรัฐธรรมนูญนี้
๒.๓ ส�ำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละเหตุ แ ห่ ง การสิ้ น สุ ด

บุญสงค์ ทองอินทร์, น.บ. (มร.), น.ม. (มสธ.), เนติบณ
ั ฑิตไทย. ผูบ้ งั คับบัญชากลุม่ งานกฎหมาย ๑, ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา.
ธรรมนิตย์ สุมนั ตกุล.การเขียนบทเฉพาะกาล.http://web.krisdika.go.th/activityDetail.jsp?actType=I&actCode=39&head=4&item=n5
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สมาชิกภาพนั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม รวมทัง้ เหตุแห่งการสิน้ สุดสมาชิกภาพตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ส� ำ หรั บ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(๑) ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา
๓
๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) กล่าวคือ ต้องไม่
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรเพราะเป็นบุคคลผูม้ ลี กั ษณะทีต่ อ้ งห้ามต่าง ๆ
เช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต ยกเว้นบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใด ๆ ผูเ้ ป็นข้าราชการซึง่ มีตำ� แหน่ง
หรือเงินเดือนประจ�ำนอกจากข้าราชการการเมือง ผูเ้ ป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือ
เคยเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพสิน้ สุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี
และผู้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ สามารถ
เป็นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไปได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�ำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๙) เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�ำพิพากษา
อันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุกเพราะกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่ากระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือกระท�ำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท� ำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือ
ผูค้ า้ กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�ำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�ำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำนอกจากข้าราชการการเมือง
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
(๑๘) เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
๓
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(๒) เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตามมาตรา ๑๐๑๔ ยกเว้น
(ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) กล่าวคือ หากมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ ก็จะสิน้ สุดสมาชิกภาพ แต่สำ� หรับบุคคล
ทีเ่ ป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชน
ใด ๆ ผูเ้ ป็นข้าราชการซึง่ มีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำนอกจาก
ข้าราชการการเมือง ผูเ้ ป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ผูเ้ ป็นสมาชิกวุฒสิ ภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี และผู้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่
อืน่ ของรัฐ ไม่สนิ้ สุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ

(ข) กรณีตาม (๗) กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั กิ ารตามหน้าที่
และอ�ำนาจตามกฎหมายหรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) กล่าวคือ ยกเว้นในกรณี
ที่ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่
ปฏิ บั ติ ก ารตามหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจตามกฎหมายหรื อ ค� ำ สั่ ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑)
ทีก่ ำ� หนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาต้องไม่
ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๑ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๙๓
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนัน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องทีป่ ระชุมร่วม
ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวัน
ดังกล่าว
(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีค�ำสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดหกสิบวันนั้น
(๑๑) พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
(๑๒) ขาดประชุมเกินจ�ำนวนหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๓) ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
๔
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(๓) สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
๕
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัตติ าม
(๓) และ (๔) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่
เฉพาะกรณีตาม (๑) นัน้ ไม่รวมส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา ๙๘ (๓)
และ (๑๕) กล่าวคือ ผูท้ ขี่ าดคุณสมบัตกิ ารเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา เช่น
คุณสมบัตเิ กีย่ วกับความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ หรือ
ท�ำงานในด้านทีส่ มัครไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปีหรือเป็นผูม้ ลี กั ษณะตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา การเกิด มีชอื่ อยู่
ในทะเบียนบ้าน ท�ำงาน หรือมีความเกีย่ วพันกับพืน้ ทีท่ สี่ มัครตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา และการมีลกั ษณะ
ต้องห้ามเพราะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้
เป็นข้าราชการ เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ เว้นแต่ได้พน้ จากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปีนบั ถึงวันสมัครรับเลือก โดยสรุป
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตามบทเฉพาะกาลตัง้ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ วุ ฒิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นบางประการเพื่อให้
สอดคล้องกับสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทยี่ งั คงด�ำรงต�ำแหน่ง
อยูต่ อ่ ไป

		 ๒.๔ ก�ำหนดมิให้นำ� มาตรา ๑๑๒๖ มาใช้บงั คับแก่การ
ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กล่าวคือ ไม่ให้น�ำข้อห้ามกรณีเป็นบุคคลผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพสิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกิน ๒ ปี
จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาใช้บังคับกับ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
		 ๒.๕ ก�ำหนดให้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีห่ า้ มมิให้
บุคคลด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง มิให้นำ� มาใช้บงั คับแก่การด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมืองทีต่ งั้ ขึน้
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
๒๖๔ หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
		 ๒.๖ ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่
รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา ก�ำหนดให้อำ� นาจของ
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเป็นอ�ำนาจของประธานสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
		 ๒.๗ ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่
ตามบทเฉพาะกาล หากมีต�ำแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท�ำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ท�ำงาน หรือมีความเกีย่ วพันกับพืน้ ทีท่ สี่ มัครตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๒) เป็นข้าราชการ
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เว้นแต่ได้พน้ จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปีนบั ถึงวันสมัครรับเลือก
(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด� ำรงต�ำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
(๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เว้นแต่ได้พน้ จากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
(๙) เคยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้”
๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๑๒ บุคคลผูเ้ คยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพสิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”
๕

เมษายน ๒๕๖๓
April 2020

25

ความสงบแห่งชาติจะน�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแต่งตัง้ ผูม้ ี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติแทนก็ได้
		 ๒.๘ เมือ่ มีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ แรกภายหลังจากวัน
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจะสมัคร
รับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
ต�ำแหน่งสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
๓. คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๖๔)
		 ๓.๑ ให้คณะรัฐมนตรีทบี่ ริหารราชการแผ่นดินอยูใ่ น
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับ
หน้าที่ และให้นำ� ความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บงั คับแก่
การด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีดว้ ยโดยอนุโลม กล่าวคือ ผูเ้ คยด�ำรง
ต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพสิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกิน
๒ ปี เป็นรัฐมนตรีได้
		 ๓.๒ รัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลนี้ นอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับรัฐมนตรีตามมาตรา

๑๖๐๗ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓)
(๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๗๐๘
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
มาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐
(๕) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
		 ๓.๓ การด�ำเนินการแต่งตัง้ รัฐมนตรีในระหว่างเวลา
ให้ด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ตอ้ งไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๓.๒ ด้วย
		 ๓.๔ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของรัฐมนตรีนนั้ เมือ่ มีการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ แรกภายหลัง
จากวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ รัฐมนตรีจะสมัครรับเลือกตัง้ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
(โปรดติดตาม บทวิเคราะห์บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ : บทเฉพาะกาล
(ตอนที่ ๒)) ในฉบับต่อไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๐ บัญญัติว่า
“รัฐมนตรีต้อง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ตำ�่ กว่าสามสิบห้าปี
(๓) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุกระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึง
วันแต่งตั้ง”
๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๕) กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑
นอกจากเหตุที่ทำ� ให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนด
เวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย
ให้น�ำความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำ� นาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย”
๗
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