สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๙/๒๕๔๒
เรื่อง

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๒

ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ งคําร้ องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพือ่ ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สมาชิกภาพของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองของนายสิทธิชัย กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดนครนายกและคณะ รวม ๕๕ คน เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของนายชาญชัย
อิสระเสนารักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครนายกสิ้นสุดลง เนื่องจากใชวุฒิการศึกษาที่เปนโมฆะใน
การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบื้องตน
ประเด็นเบื้องตนมีวา ผูรองมีสิทธิยื่นคํารองดังกลาว และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัย
หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวม ๕๕ คน
คิดเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรไดเขาชื่อรองตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎรวา สมาชิกภาพของผูถูกรองซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครนายกสิ้นสุด
ลงตามมาตรา ๑๑๘ (๔) กรณีตองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๖ ผูรองจึงมีสิทธิยื่นคํารองตอประธานสภา
ผูแทนราษฎร และประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองดังกลาวมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได
สําหรับที่ผูรองอางบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๑๕ พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๓๑๕ วรรคสอง
ไดรับรองสถานะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใหคง
เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขในการสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรอมกันทั้งหมดไว ๓ กรณี แตไมไดหมายความวาจะนําเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเฉพาะตัวตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาใชบังคับไมได ดังนั้น เมื่อ
ประธานสภาผู แ ทนราษฎรส ง คํ า ร อ งของผู ร อ งมายั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๙๖ ศาล
รัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัยคํารองนี้ได แตการที่บทเฉพาะกาลมาตรา ๓๑๕ วรรคสองและวรรคสี่ ไมใหนํา
คุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีตามมาตรา ๑๐๗ (๓) มาใชกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งมาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจนําวุฒิการศึกษาตามมาตรา ๑๐๗

๒
(๓) มาใชเปนหลักเกณฑในการวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผูถูกรองไมได แตตามคํารองปรากฏวา
ผู ถู ก ร อ งมี บิ ด าเป น คนต า งด า วได ใ ชวุ ฒิป ริ ญ ญาตรี ซึ่ง เป นคุ ณ สมบั ติต ามที่ กํ า หนดไว โ ดยรั ฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๓๔ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๑ (๑)
ประกอบกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ (๒) ในการสมัครรับเลือกตั้งจนไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสถานะมาได เมื่อมีการรองขอใหวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ซึ่ง
เปนอํานาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจนําคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่ผูถูกรอง
ใชในการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๖ ประกอบมาตรา ๓๑๕ วรรคสองได
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรอง
สิ้นสุดลงหรือไม
ระหวางการพิจารณาปรากฏวา ผูถูกรองไดยื่นใบลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๒ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การลาออกดังกลาว
แมวาจะมีผลใหสมาชิกภาพของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๘ (๓) ก็ตาม แตก็มิไดมี
ผลกระทบตอประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ เพราะไมมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญยุติ
การพิจารณาวินิจฉัย ประกอบกับกรณีนี้ผูรองมิไดขอถอนคํารองกรณีจึงเปนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไดวินิจฉัย
ถึงความถูกตองสมบูรณหรือไมของคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาในการสมัครรับเลือกตั้ง อันนําไปสูการ
วินิจฉัยประเด็นตามคํารองวา สมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง หรือไม
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองนี้ตอไปได
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา แมผูถูกรองจะใชวุฒิปริญญาตรีในการสมัครรับเลือกตั้ง
แตการพิจารณาความถูกตองของปริญญาตรีก็จําเปนตองพิจารณาความถูกตองของการศึกษาทุกระดับกอน
ปริญญาตรี เพราะความถูกตองของการศึกษาแตละระดับมีความตอเนื่องสัมพันธกัน พิจารณาขอเท็จจริงแลว
เห็นวา ผูถูกรองมีบิดาเปนคนตางดาวจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่เจ็ดโดยมีใบสุทธิเปนหลักฐานที่ถูกตอง
และเปนที่ยอมรับกันของคูกรณี สวนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูถูกรองไม
สามารถนํ าเอกสารแสดงวุ ฒิก ารศึก ษาของตนมาแสดงไดป ระกอบกับ พยานบุ คคลจากกรมการศึ ก ษานอก
โรงเรียนก็ไดยืนยันวา ที่ผูถูกรองอางวาจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียนนั้น ตรวจสอบไม

๓
พบรายชื่อของผูถูกรองเปนผูเขาศึกษาและจบการศึกษานอกโรงเรียน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูถูกรองไมไดจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทําใหไมสามารถเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได เพราะเปนผูไมมีคุณสมบัติในการเขาเรียนในระดับนั้น ๆ ผูถูกรองจึงไมอาจใช
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ (๑) ซึ่งบัญญัติใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีบิดาเปนคนตางดาวจะตองจบการศึกษาไมต่ํา
กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ฯ หรือตามแผนการศึกษา
ของชาติ ฯ ในการสมัครรับเลือกตั้งได
อนึ่ง แมผูถูกรองจะนําเอกสารใบ รบ. ปวท. ซึ่งเปนเอกสารตนฉบับของผูถูกรองที่อางวาจบ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคของโรงเรียนเทคนิคมารดานุเคราะหบริหารธุรกิจตอศาลรัฐธรรมนูญ แต
เมื่อพิจารณาคําเบิกความของพยานบุคคลซึ่งเปนผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะของหนวยงานที่มี
หนาที่จัดทําแบบพิมพ รบ. ปวท. คือองคการคาของคุรุสภา ซึ่งเบิกความยืนยันวาใบ รบ. ปวท. ชุดที่ ๑๕๕๔
เลขที่ ๐๑๒๔๓๐ ของผูถูกรองไมมีในสารบบการจัดพิมพขององคการคาของคุรุสภา ประกอบพยานหลักฐานที่
ผูถูกรองอางตอศาลก็มีความผิดปกติหลายประการ พยานหลักฐานจึงรับฟงไมไดวา ผูถูกรองจบการศึกษาระดับ
ปวท. จากโรงเรียนเทคนิคมารดานุเคราะหบริหารธุรกิจ ที่ผูถูกรองนําใบ รบ. ปวท. ที่ไมถูกตองไปเรียนตอ
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีดังกลาวซึ่งรับโอนหนวยกิตบางสวนจากการศึกษาและการ
วัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่ผูถูกรองนําใบ รบ. ปวท. ที่ไมถูกตองไปเรียนตอระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีดังกลาวซึ่งรับหนวยกิตบางสวนจากการศึกษาและการวัดผลการศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง
อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกรองจึงไมอาจใชคุณสมบัติในการจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ (๒) สมัครรับเลือกตั้งได
เมื่ อ พยานหลั ก ฐานรั บ ฟ ง ไม ไ ด ว า
ผู ถู ก ร อ งซึ่ ง มี บิ ด าเป น คนต า งด า วมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๙ (๑) หรือ (๒) ผูถูกรองจึงเปนผูไมมีคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช
๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๑ (๑) ทําใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งทั้งใน พ.ศ.
๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไมถูกตองสมบูรณมาตั้งแตตน ดังนั้น ผูถูกรองจึงไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยชอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑๕ วรรคสอง

๔
๔. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉั ยวา สมาชิ กภาพการเปนสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรของนายชาญชั ย
อิสระเสนารักษ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๖ เพราะขาด
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีบิดาเปนคนตางดาวดวยเหตุเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา สวนคําขออื่นใหยก
เพราะไมมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๑ ก
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

