
เรื่อง 

“บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ : 

บทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๑)”

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

“

บทเฉพาะกาล” เป็นบทบญัญตัทิีใ่ช้เชือ่มต่อเมือ่มกีารตรา
กฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายและผู้ร่างกฎหมาย

ต้องการให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายกบัเหตุการณ์บางอย่างทีเ่กดิ
ขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับน้ัน เพ่ือให้การใช้
กฎหมายต่อเนือ่งกนัระหว่างกฎหมายเก่ากบักฎหมายใหม่ ตาม
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานได้ให้ความหมายของค�าวา่ 
“บทเฉพาะกาล” ไว้ว่า หมายถึง “บทบัญญัติของกฎหมาย 
ทีบ่ญัญตัใิห้ใช้เฉพาะในช่วงเวลาหนึง่หรอืกับเรือ่งใดเรือ่งหนึง่
ที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับบทกฎหมายนั้น” บทเฉพาะกาล 
จึงเป็นเสมือนสะพานที่จะเชื่อมกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่ 
ในช่วงเริม่แรกหรอืช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของกฎหมาย๒ 
 ส�าหรบับทเฉพาะกาลแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยนั้น เมื่อมีการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ต้ังแต่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นวนั
ประกาศเป็นต้นไป กม็กีารบญัญัติบทเฉพาะน้ีไว้เพือ่รองรบัการ
ด�าเนินการขององค์กรและการจดัตัง้องค์กรให้มคีวามต่อเนือ่งกัน 
ดงันี้

๑ บญุสงค์ ทองอนิทร์, น.บ. (มร.), น.ม. (มสธ.), เนตบิณัฑติไทย. ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานกฎหมาย ๑, ส�านกักฎหมาย ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา.
๒ ธรรมนติย์ สุมนัตกลุ.การเขยีนบทเฉพาะกาล.http://web.krisdika.go.th/activityDetail.jsp?actType=I&actCode=39&head=4&item=n5

	 ๑.	 คณะองคมนตร ี(มาตรา ๒๖๒)
 ก�าหนดให้คณะองคมนตรซีึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อน
วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีเ้ป็นคณะองคมนตรตีามบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญูนี้ 
	 ๒.	 สภานติิบญัญติัแห่งชาติ	(มาตรา ๒๖๓)
   ๒.๑ ก�าหนดให้ในระหว่างทีย่งัไม่มสีภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒิุสภาตามรฐัธรรมนญูนี ้ให้สภานติบัิญญตัแิห่งชาตทิีต่ัง้ขึน้
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ยงัคงท�าหน้าทีร่ฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวฒิุสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาตซิึง่ด�ารง
ต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้ท�าหน้าทีเ่ป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชิกวฒิุสภา ตามล�าดบั ตาม
บทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูนี้ 
   ๒.๒ ก�าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตสิิน้สดุลงในวนัก่อนวนัเรยีกประชุมรัฐสภา
ครัง้แรกภายหลงัการเลอืกตัง้ท่ัวไปท่ีจดัข้ึนตามรฐัธรรมนญูนี้
   ๒.๓ ส�าหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ่งชาติและเหตุแห ่งการส้ินสุด 
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สมาชิกภาพน้ัน นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม รวมทัง้เหตุแห่งการสิน้สดุสมาชกิภาพตามท่ีบัญญตัไิว้
ส�าหรับสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
รฐัธรรมนญูนี ้ดงัต่อไปน้ีด้วย
 (๑) ต้องมคุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๙๘๓ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) กล่าวคอื ต้องไม่ 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรเพราะเป็นบคุคลผูม้ลีกัษณะทีต้่องห้ามต่าง ๆ 
เช่น ตดิยาเสพตดิให้โทษ เป็นบคุคลล้มละลายหรือเคยเป็นบคุคล
ล้มละลายทจุรติ ยกเว้นบคุคลทีเ่ป็นเจ้าของหรอืผูถ้อืหุ้นในกิจการ
หนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใด ๆ ผูเ้ป็นข้าราชการซึง่มตี�าแหน่ง
หรอืเงนิเดอืนประจ�านอกจากข้าราชการการเมอืง ผู้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือ 
เคยเป็นสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพสิน้สดุลงยงัไม่เกนิ ๒ ปี 
และผู้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ หรอืเป็นเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐั สามารถ 
เป็นสมาชกิสภานิติบญัญัติแห่งชาติต่อไปได้

๓ 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�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 (๗) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ
 (๙) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าส่ังของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค�าพิพากษา 

อันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 (๑๐) เคยต้องค�าพพิากษาอนัถงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระท�าความผดิ  

ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือ
ผูค้้า กฎหมายว่าด้วยการพนนัในความผดิฐานเป็นเจ้ามอืหรอืเจ้าส�านกักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ หรอืกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

 (๑๑) เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�านอกจากข้าราชการการเมือง
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
 (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
 (๑๘) เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม

เมษายน ๒๕๖๓
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 (๒) เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาติตามมาตรา ๑๐๑๔ ยกเว้น 
 (ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ 
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) กล่าวคือ หากมลีกัษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ กจ็ะสิน้สดุสมาชกิภาพ แต่ส�าหรบับคุคล
ทีเ่ป็นเจ้าของหรือผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชน
ใด ๆ  ผูเ้ป็นข้าราชการซึง่มตี�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�านอกจาก
ข้าราชการการเมอืง ผูเ้ป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ผูเ้ป็นสมาชกิวฒิุสภาหรอืเคยเป็นสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพ
สิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี และผู้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ 
อืน่ของรฐั ไม่สิน้สดุสมาชกิภาพการเป็นสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ

๔	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๐๑ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๐๑  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
 (๒) ตาย
 (๓) ลาออก
 (๔) พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๙๓
 (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
 (๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
 (๗) กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
 (๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
 (๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมอืงทีต่นเป็นสมาชกิตามมตขิองพรรคการเมอืงนัน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องทีป่ระชมุร่วม 

ของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวัน
ดังกล่าว

 (๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้น้ันเป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่มีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดหกสิบวันนั้น

 (๑๑) พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
 (๑๒) ขาดประชุมเกินจ�านวนหน่ึงในสี่ของจ�านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากประธานสภาผู้แทนราษฎร
 (๑๓) ต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ แม้จะมกีารรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผดิอนัได้กระท�าโดยประมาท ความผดิ

ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

 (ข) กรณีตาม (๗) กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕ เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตักิารตามหน้าที่
และอ�านาจตามกฎหมายหรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) กล่าวคือ ยกเว้นในกรณี 
ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี 
ปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอ�านาจตามกฎหมายหรือค�าส่ัง 
ท่ีชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๑๘๔ (๑)  
ท่ีก�าหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาต้องไม่
ด�ารงต�าแหน่งหรอืหน้าทีใ่ดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั
หรือรัฐวิสาหกิจหรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน 
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 (๓) สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตต้ิองมคีณุสมบตัแิละ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘๕ ยกเว้น ก. คุณสมบตัติาม 
(๓) และ (๔) และ ข. ลกัษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่
เฉพาะกรณตีาม (๑) น้ัน ไม่รวมส่วนทีเ่กีย่วกบัมาตรา ๙๘ (๓) 
และ (๑๕) กล่าวคอื ผูท้ีข่าดคณุสมบตักิารเป็นสมาชกิวฒุสิภา เช่น 
คณุสมบตัเิกีย่วกบัความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ หรอื
ท�างานในด้านทีส่มคัรไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีหรอืเป็นผูม้ลีกัษณะตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา การเกดิ มชีือ่อยู่
ในทะเบยีนบ้าน ท�างาน หรอืมคีวามเกีย่วพนักบัพืน้ทีท่ี่สมคัรตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา และการมลีกัษณะ
ต้องห้ามเพราะเป็นบคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
เป็นข้าราชการ เป็นหรือเคยเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ท้องถิน่ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ท้องถิน่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถงึวนัสมคัรรับเลอืก โดยสรปุ
สมาชกิสภานติบิญัญัติแห่งชาติตามบทเฉพาะกาลต้ังมคีณุสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย ทั้งน้ี โดยมีข้อยกเว้นบางประการเพื่อให้
สอดคล้องกับสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีย่งัคงด�ารงต�าแหน่ง
อยูต่่อไป

๕	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๐๘ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๐๘  สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติ
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 (๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
 (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท�างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 (๔) เกดิ มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน ท�างาน หรอืมคีวามเกีย่วพนักบัพืน้ทีท่ีส่มคัรตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรอื (๑๘)
 (๒) เป็นข้าราชการ
 (๓) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนบัถงึวนัสมคัรรบัเลอืก
 (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

นับถึงวันสมัครรับเลือก
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 (๗) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่มาแล้วไม่น้อย

กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 (๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
 (๙) เคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้”
๖	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๑๒ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๑๒  บคุคลผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพสิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกนิสองปี จะเป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”

  ๒.๔ ก�าหนดมใิห้น�ามาตรา ๑๑๒๖ มาใช้บงัคับแก่การ
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
กล่าวคือ ไม่ให้น�าข้อห้ามกรณีเป็นบุคคลผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง
สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพสิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกนิ ๒ ปี  
จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต ่
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน มาใช้บังคับกับ
สมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ
  ๒.๕ ก�าหนดให้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมใิห้
บคุคลด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง มใิห้น�ามาใช้บงัคบัแก่การด�ารง
ต�าแหน่งรฐัมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมอืงทีต่ัง้ขึน้
เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะรฐัมนตรตีามมาตรา 
๒๖๔ หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาตติามมาตรา ๒๖๕ หรอืสมาชิกสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ
  ๒.๖ ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าท่ี
รฐัสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภา ก�าหนดให้อ�านาจของ
ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืประธานวุฒสิภา 
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายเป็นอ�านาจของประธานสภา
นติบัิญญตัแิห่งชาติ
  ๒.๗  ในระหว่างท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าท่ี
ตามบทเฉพาะกาล หากมีต�าแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษา 
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ความสงบแห่งชาติจะน�าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงแต่งตัง้ผูม้ี
คณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเป็นสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาตแิทนกไ็ด้
  ๒.๘ เมือ่มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภายหลงัจากวนั
ประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตจิะสมคัร
รบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมไิด้ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ต�าแหน่งสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตภิายใน ๙๐ วนันบัแต่ 
วนัประกาศใช้รฐัธรรมนูญน้ี
	 ๓.	 คณะรฐัมนตร	ี(มาตรา ๒๖๔)
  ๓.๑ ให้คณะรฐัมนตรีทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิอยูใ่น
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนญูนี ้ จนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับ
หน้าที ่และให้น�าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคบัแก่
การด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีด้วยโดยอนุโลม กล่าวคือ ผู้เคยด�ารง
ต�าแหน่งสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิภาพสิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกิน 
๒ ปี เป็นรฐัมนตรไีด้
  ๓.๒ รัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลนี้ นอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา 

๑๖๐๗ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) 
(๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐๘ 
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณตีาม (๔) เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบั
มาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ 
(๕) เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
  ๓.๓ การด�าเนนิการแต่งตัง้รฐัมนตรใีนระหว่างเวลา 
ให้ด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พทุธศกัราช ๒๕๕๘ และรฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๓.๒ ด้วย
  ๓.๔ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของรฐัมนตรนีัน้ เมือ่มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกภายหลงั
จากวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้รฐัมนตรจีะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากต�าแหน่ง
รฐัมนตรภีายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้

(โปรดตดิตาม บทวเิคราะห์บทบญัญตัริฐัธรรมนญู : บทเฉพาะกาล 

(ตอนที ่๒)) ในฉบบัต่อไป

๗	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๖๐ บัญญัติว่า 
 “รัฐมนตรีต้อง
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 (๒) มีอายุไม่ต�่ากว่าสามสิบห้าปี
 (๓) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
 (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 (๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
 (๗) ไม่เป็นผู้ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก แม้คดีน้ันจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท  

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
 (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุกระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 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�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
 (๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑
 นอกจากเหตุที่ท�าให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบก�าหนด

เวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย
 ให้น�าความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์

แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย”

สารวุฒิสภา
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