สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑ - ๕๒/๒๕๔๒
เรื่อง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

ประธานรั ฐสภาส่ งความเห็นของสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร เพือ่ ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกวุฒิสภา

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประธานรัฐสภาสงความเห็นของนายประยุทธ ศิริพานิชย และคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๙๕ คน ซึ่งเห็นวา มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาเปนมติที่ไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งตาม
เอกสารที่ประธานรัฐ สภาสงมาวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติ เปนเอกฉันท
ในการประชุมครั้ง ที่
๔๕/๒๕๔๒ (๑๘๗) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ วา
"๑. สมาชิกวุฒิสภาซึ่งทําหนาที่อยูในปจจุบัน สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาใน
ครั้งแรก ซึ่งจะเกิดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ได
สําหรับคุณสมบัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๒๕ กลาวคือ ตองมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา ๔๐ ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สวนขอหามตามมาตรา ๑๒๖ (๓) เรื่องการเปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้มากอนการรับสมัครรับเลือกตั้งนั้น เห็นวานํามาใชบังคับยังไมได เพราะสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้
ไมใชสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๒. สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบัน มีความเห็นวาสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาได แตจะตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง และตองไมเปนสมาชิกของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๒๖ (๑) (๒) ของรัฐธรรมนูญ”
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๕ คน
โต แ ย ง ว า การที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ม ติ ว า สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ป จ จุ บั น มิ ใ ช ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาครั้ง
ตอไปได สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาได แตตองพน
จากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง และตองไมเปน
สมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ (๑) (๒) ดังนั้น มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังกลาวจึงเทากับเปนการรับรองวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันมิไดเปนสมาชิกวุฒิสภา

๒
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ ซึ่ ง เป น มติ ที่ ไ ม ช อบด ว ยบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนงอยูในชุดปจจุบันตองเสียสิทธิในการสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นครั้งแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ วรรคสอง และวรรคสาม ก็ไดบัญญัติรับรองสมาชิกภาพของสมาชิกทั้งสองสภาไว
ทํานองเดียวกันหรือเหมือนกัน ก็ควรมีสถานภาพของความเปนสมาชิกรัฐสภาเชนเดียวกัน กลาวคือ ถาวินิจฉัย
วาสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบนั ไมเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกได ก็ควรวินิจฉัยดวยวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุด
ปจจุบันไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกไดดวย
ประธานรัฐสภาพิจารณาเหตุผลดังกลาวแลวเห็นวา เมื่อมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่ง
เปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดกอใหเกิดขอโตแยง และสงผลกระทบตอสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบัน ซึ่งถือไดวาเปนตัวบุคคลในอีกองคกรหนึ่ง จึงเปน
เรื่องขอโตแยงเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ขององคกรที่จะตองมีการพิจารณาวินิจฉัย เสนอเรื่องพรอมความเห็น
ดังกลาวมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภาไดสงความเห็นของนายเดน โตะมีนา
และคณะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐๓ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ วา มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว
เปนมติที่ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม เชนเดียวกัน
๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสองคณะที่ประธานรัฐสภา
สงมาใหพิจารณาวินิจฉัยนั้นเปนเรื่องเดียวกัน เพราะมีขอเท็จจริงและขอกฎหมายอยางเดีย วกัน จึงใหรวม
พิจารณาเปนเรื่องเดียวกัน และมีประเด็นเบื้องตนที่ตองวินิจฉัยวา ประธานรัฐสภามีอํานาจยื่นคํารองใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เกี่ยวดวยคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตอมา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสองคณะไดเขาชื่อรองขอใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาล
รัฐธรรมนูญโดยโตแยงวา มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนงอยู
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ วรรคสอง ตองเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นใน

๓
คราวแรกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ วรรคหา เห็นวา มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวมิใชเปน
การใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๓) ที่บัญญัติวา “ (๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง
และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง” แตเปนมติที่กําหนด
หลักเกณฑขั้นตอนโดยอาศัยการวินิจฉัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๑๒๖ ไมใชการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๓) และเปนการวินิจฉัยบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๑๒๖ กรณีจึงมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงอยูในอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๖
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
มติ ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บคุ ณ สมบั ติ ข องผู สมั ครรับเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
วุฒิสภาในสวนที่วินิจฉัยวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ได แตจะตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน
มติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ วรรคสอง มีความหมายวา
เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแลวใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันทั้งชุดคงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู
ตอไปจนกวาจะตองตามเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งในสามประการ คือ ๑) ครบอายุของสภาผูแทนราษฎร ๒)
เมื่อมีการยุบสภา และ๓) เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ ดังนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้คงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้อยู
ตอไปจนครบอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภา ฯ และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕ วรรคสี่ มิให
นํา บทบั ญ ญัติ มาตรา ๑๒๖ (๒) มาใชบั งคั บ กั บสมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ (๒) บัญญัติลักษณะตองหามของบุคคลมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา กรณี "เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพนจากการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง" ลักษณะตองหามดังกลาวไมใช
บังคับกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสอง เพราะถาไมมีบทบัญญัติยกเวนไวก็เทากับเปน
การตัดสิทธิมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวแรก ดังนั้น
จึงเห็นวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวไมมีลักษณะเปนบุคคลตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ (๒)
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในคราวแรก

๔
๔. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาในสวนที่วินิจฉัยวา “สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันมีความเห็นวา
สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาได แตจะตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไม
นอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง…..” เปนมติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๑๕

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๕ ก
วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓

