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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๔๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง ประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๒๖๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนสามสิบหาคน ยื่นคํารองขอใหวนิ จิ ฉัยวา
กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา ไดรับคํารองของสมาชิกวุฒิสภา จํานวนสามสิบหาคน
ซึ่งไดเขาชื่อเสนอคํารองตอ ประธานรัฐ สภา เพื่อขอใหสงคํารองใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ วา กรรมการการเลือกตั้งสามคน คือ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
นายปริญญา นาคฉัตรีย และนายวีระชัย แนวบุญเนียร เปนผูขาดคุณสมบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และตองพนจากตําแหนงเนื่องจากไมมีความเปนกลางทางการเมืองและขาดไรซึ่งความสัตยสุจริต ตามที่
รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวในมาตรา ๑๓๖ ดังขอเท็จจริงและเหตุผลตอไปนี้
๑. พฤติการณละเวนหรือวินิจฉัยสั่งการโดยมิชอบ นับแตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร ไดยุบสภาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จนปจจุบัน กรรมการการเลือกตั้งทั้งสามมิได
รับผิดชอบรักษาหนาที่และใชอํานาจที่มีจัดการดูแลใหการเลือกตั้งทั่วไปเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
บงแสดงถึงความไมเปนกลางทางการเมือง ไมซื่อตรงตอหนาที่อยางชัดเจนเปนหลายกรรมหลายวาระ
ดวยกัน คือ
๑.๑ การกําหนดวันเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งทั้งสามไดละเวนการปฏิบัติหนาที่ยอมให
นายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดวันเลือกตั้งอันฉุกละหุกไรเหตุผลเปนการเอาเปรียบพรรคการเมืองฝายคาน
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เปนเหตุใหตองใชสิทธิประทวงโดยไมสงสมาชิกรวมลงสมัครรับเลือกตั้งนํามาซึ่งความเสียหายเกิดเปน
การเลือกตั้งอันไมเปนธรรม จนศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยใหการเลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมายทั้งหมด
ในที่สุด
๑.๒ การจัดคูหาเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้พรรคไทยรักไทย
ซึ่งเปนพรรคการเมืองใหญสงผูสมัครเพียงพรรคเดียวมีโอกาสครองเสียงเด็ดขาดในสภาผูแทนราษฎร
จึงรวมมือกับกรรมการการเลือกตั้งเพื่อผลักดันการเลือกตั้งใหสําเร็จเพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบทุกเขต พรอมทั้งตองตอสูสรางความชอบธรรมใหแกการเลือกตั้งครั้งนี้ใหมากที่สุด คือมีผูกาบัตร
ไมลงคะแนนเลือกผูใดใหนอยที่สุดนั่นเอง
๑.๓ การจัดการเลือกตั้งใหม ตามกฎหมายเลือกตั้งไดระบุวาหากเขตใดมีผูสมัครเพียง
คนเดียวผูสมัครนั้นตองไดคะแนนรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนขึ้นไป หากไมถึงเกณฑ
ก็ตองเลือกตั้งใหมภายในสามสิบวัน ทําใหพรรคไทยรักไทยซึ่งเปน พรรคการเมืองใหญที่สงผูสมัคร
เพียงพรรคเดียวประสบปญหาเปนอันมากในอันที่จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากเขตที่ไมใชฐานเสียง
ของตน จึงตองหาทางใหมีผูสมัครจากพรรคการเมืองเล็กลงแขงขันใหมากเขตที่สุด เมื่อเสร็จการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ แลว ก็ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากเขตเหลานี้เพียงบางเขตเทานั้น
ยังเหลือที่ยังไมไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนเขตที่หากเลือกตั้งซ้ําแลวก็ยังคาดหวัง
ไมไดวาจะไดคะแนนเพิ่มถึงเกณฑรอยละยี่สิบหรือไม
๑.๔ การเวียนเทียนผูสมัคร แมพรรคไทยรักไทยกับกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามจะพยายาม
หาชองทางใหมีผูสมัครใหมเขามาสมัครชวยเหลือพรรคไทยรักไทยแลวก็ตาม แตในเวลาอันฉุกละหุกนั้น
ก็ยังไมอาจหาผูสมัครที่มีคุณสมบัติมาลงสมัครได ในหลายเขตเลือกตั้งจึงจําเปนตองใหผูสมัครคนเดิม
มาลงสมัครในเขตที่มีปญหาดวย ซึ่งนับวาขัดตอหลักการเปนอยางยิ่งที่ใหผูแพในเขตอื่นมีสิทธิมาลงเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใหมไดในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน แตกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามกลาที่จะกระทําและ
พยายามกลบเกลื่อนปญหานี้ โดยมีหนังสือเวียนชี้แจงโดยคลุมเครือไปยังกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
ที่เกี่ยวของวา ไมใชประเด็นปญหาที่จะหยิบยกขึ้นมาตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูใด
๑.๕ การเรงรัดการเลือกตั้งครั้งสุดทาย ในเวลาที่เหลือเพียงเกาวัน นับจากวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๔๙ ยั งมีเ ขตเลื อกตั้ งที่ยั งไมไ ดสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรอยูอีกสิ บสามเขตเลือ กตั้ง ที่มีผู สมัค ร
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รับเลือกตั้งคนเดียวและไดคะแนนไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งทั้งสาม
ไดตัดสินใจใหมีการเลือกตั้งใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙
และใหตรวจคุณสมบัติภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ และเลือกตั้งวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙
ซึ่งถือวาไมเที่ยงธรรมกับผูสมัครคนใหมเพราะมีเวลาหาเสียงเพียงหนึ่งวัน แตผูสมัครคนเดิมไดมีเวลา
หาเสียงมากอนแลว ซึ่งแสดงถึงการไดเปรียบเสียเปรียบ นอกจากนั้นกรรมการการเลือกตั้งยังเขาแทรกแซง
อํานาจกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตใหรับผูสมัครโดยไมมีเงื่อนไขจนกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
ลาออกไปหนึ่งจังหวัด และเกิดปฏิกิริยาเปนการประทวงของประชาชนขึ้นโดยทั่วไป
๑.๖ การละเวนไมสะสางปญหาจางวานพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งหลังการรับสมัคร
เลือกตั้งครั้งแรก พรรคประชาธิปตยไดคนพบหลักฐานอันนาเชื่อไดวามีผูนําพรรคไทยรักไทยรวมกับ
คณะทํางานของพรรคการเมืองเล็กกลุมหนึ่งไดรวมมือกันสรรหาและจางวานบุคคลตาง ๆ เขาสมัคร
รับเลือกตั้งชวยเหลือพรรคไทยรักไทยอยางเปนกระบวนการจนมีผูสมัครกระจายตัวลงในเขตตาง ๆ พรรคละ
หนึ่งเขต โดยไมมีการซ้ําซอนหรือแขงขันกันเอง จึงไดนําเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในที่สุด
๒. ความไมเปนกลางทางการเมือง คํารองใหถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามนี้มีประเด็น
ขอกลาวหา ไมมีความเปนกลางทางการเมืองและไมสุจริตตอหนาที่อันเปนคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญ
ของกรรมการการเลือกตั้ง ปญหาจึงมีวา การละเวนหรือการวินิจฉัยสั่งการโดยมิชอบดวยกฎหมายดังที่กลาว
มาทั้งหมดนั้น ในทางกฎหมายแลวเพียงพอหรือไมที่จะสรุปวาเปนพฤติการณที่แสดงถึงความไมเปนกลาง
และความไมสุจริตของบุคคลทั้งสาม
๓. คุณสมบัติ “ความเปนกลางทางการเมือง” ของกรรมการการเลือกตั้ง ผูรองเห็นวา “ความเปนกลาง
ซื่อตรงตอหนาที่” เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่กรรมการการเลือกตั้งทุกคนจะตองมีอยูตลอดไป หาไดใชพิจารณา
แตเฉพาะในชั้นสรรหาแตอยางใดไม การขาดคุณสมบัตินี้จึงเกิดขึ้นไดสองชองทางคือ ตัวกรรมการการเลือกตั้ง
ไดแสดงพฤติการณใหเห็นเปนที่ประจักษถึงความไมเปนกลางทางการเมืองโดยตรง หากปรากฏวากอนหรือ
หลังเขารับตําแหนงก็ถือเปนผูซึ่งขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการการเลือกตั้ง
“ความไมเปนกลางทางการเมือง” ยังอาจเกิดขึ้นไดอีกชองทางหนึ่ง เมื่อกรรมการการเลือกตั้ง
ไดกระทําฝาฝนในสถานภาพที่อาจทําลายความเปนกลางนั้นได เชนเปนขาราชการการเมือง ขาราชการ
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ประจํา หรือพนักงานของรัฐ หรือเขาประกอบธุรกิจใหตองยึดติดแสวงหาประโยชน เปนตน ทั้งหมดนี้
หากฝาฝนเมื่อใดกฎหมายก็จะกําหนดวามี “ลักษณะตองหาม” ไมอาจไววางใจใหอยูในตําแหนงตอไปได
๔. ผูรองมีปญหาการใชกฎหมายที่ตองชี้แจงอยูอีกสองประการ คือ
๔.๑ ศาลรัฐธรรมนูญจะใชบทบัญญัติใดมาวินิจฉัยถอดถอนกรรมการการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญปจจุบันไดกําหนดใหกรรมการการเลือกตั้งตองพนจากตําแหนงไวในมาตรา
๑๔๑ (๓) วา “ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙” ซึ่งก็อาจมี
แนวทางตีความไดเปนสองกรณี คือ
กรณีที่หนึ่ง คําวาคุณสมบัติในที่นี้ หมายถึง คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ เทานั้น เชน
มีสัญชาติไทย จบปริญญาตรี เปน ตน สวนลักษณะตองหามหมายถึงที่มีอยูใ นทั้งสองมาตรา เชน
ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๓๗ หรือไมรับตําแหนงในบริษัท ตามมาตรา ๑๓๙
เปน ตน สวนคุณ สมบัติ “ความเปน กลาง” ที่ระบุ ไวใ นมาตรา ๑๓๖ นั้ น แมจ ะมีการกํ าหนดไว
แตเนื่องจากไมใชสองมาตรานี้ จึงนํามาใชถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งไมได
กรณีที่สอง คําวาคุณสมบัติในที่นี้แยกบัญญัติไวเปนคํากลาง หมายถึงคุณสมบัติในทุกมาตราที่
กรรมการการเลือกตั้งจะตองมีทั้งความเปนกลางตามมาตรา ๑๓๖ และคุณสมบัติอื่นตามมาตรา ๑๓๗ ดวย
สวนลักษณะตองหามนั้น กฎหมายไดแยกมาบัญญัติตางหากโดยใชคําวา ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗
หรือมาตรา ๑๓๙
๔.๒ สมาชิกวุฒิสภาที่อยูในระหวางรักษาการมีอํานาจยื่นคํารองหรือไม
ผูรองเห็นวา กระทําไดเพราะปญหาการแตงตั้งถอดถอดผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ถือเปนหนาที่ประจําในบานเมืองที่จะตองมีผูดูแลรักษาการอยูตลอดเวลา ซึ่งหลักขอนี้ปรากฏชัดเจน
ในมาตรา ๑๖๘ (๓) ที่ใหสมาชิกวุฒิสภาที่พนจากสมาชิกภาพและรักษาการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ยังมีหนาที่เขาประชุมใหที่ประชุมวุฒิสภาถอดถอนผูดํารงตําแหนงองคกรอิสระได
การยื่นคํารองใหวินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเนื่องจากขาดคุณสมบัติน้ี เปนหนาที่ในลักษณะ
เดียวกัน ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภารักษาการ จึงยังคงมีหนาที่ตรวจสอบกรรมการการเลือกตั้งดวย
สําหรับปญหาวาจะตองมีผูยื่นคํารองเปน จํานวนเทาใดนั้น มาตรา ๑๔๒ กําหนดใหมี
จํานวนหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา คําวา “เทาที่มีอยู” นี้ ตองตีความ
ใหสอดคลองกับหลักกฎหมายที่วาการตรวจสอบคุณสมบัติและถอดถอนผูไมสมควรดํารงตําแหนงนั้น
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เปนหนาที่ประจําที่ตองมีผูดูแลตลอดไป ไมวาในขณะนั้น วุฒิสภาจะอยูในระหวางรักษาการหรือไม
ก็ตามก็ตองกระทําหนาที่นี้ไดเสมอ โดยถือเกณฑเกินหนึ่งในสิบก็เพียงพอแลว
ประธานวุ ฒิ ส ภา ทํ า หน า ที่ ป ระธานรั ฐ สภา เมื่ อ ได รั บ คํ า ร อ งแล ว พิ จ ารณาเห็ น ว า
สมาชิกวุฒิสภาที่พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะนี้ยังคงปฏิบัติหนาที่อยูโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๖๘ ของรัฐธรรมนูญ ในการตีความเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่พนจากตําแหนง มีความเห็นเปน ๒ ฝาย ดังนี้
ฝายแรก เห็น วาการตีความตามบทบัญญั ติของรัฐ ธรรมนูญที่ถื อเปนกฎหมายมหาชน
จะตองนํานิติวิธีทางกฎหมายมหาชนมาใชบังคับ กลาวคือ จะตองตีความตามลายลักษณอักษรและ
ตองเปนไปอยางเครงครัด ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ยอมจะปฏิบัติหนาที่ไดแตเฉพาะในกิจการที่
กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ เทานั้น แตตามมาตรา ๑๔๒ ของรัฐธรรมนูญ เปนกรณีที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการ
การเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหาม
ตามมาตรา ๑๓๙ นั้น มิใชเปนการทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๘ (๑)
(๒) และ (๓) แตอยางใด ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงไมสามารถใชอํานาจในการเสนอเรื่องตอประธาน
รัฐสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ได
ฝายที่สอง เห็นวาการตีความเกี่ยวกับปญหาการใชอํานาจและหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ที่ปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๖๘ นั้น จะตอง
ตีความในลักษณะที่เปนไปเพื่อปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
รวมทั้งจะตองสามารถควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐไดตามหลักนิติรัฐ
ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งนั้นถือเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
จึงเห็นไดวากรรมการการเลือกตั้งยอมตองถูกตรวจสอบไดตลอดเวลา ประกอบกับปญหาการแตงตั้งและ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็ถือเปนหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่รักษาการอยู
ตองดูแ ล ซึ่งมีการรับรองไวชัดเจนแลวในมาตรา ๑๖๘ (๓) ที่บัญญัติใ หสมาชิกวุฒิสภาที่พน จาก
สมาชิกภาพและรักษาการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ยังคงมีหนาที่ถอดถอน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

ผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญได ดังนั้น การยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ใหกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุขาดคุณสมบัติก็ถือเปนหนาที่ที่สามารถกระทําได
โดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา ทําหนาที่ประธานรัฐสภาเห็น วา บัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒
มีเจตนารมณเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะตองหามและการกระทําตองหามของผูดํารงตําแหนงในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยใหประธานรัฐสภามีอํานาจเพียงตรวจสอบความถูกตองของคํารอง หากเปนการ
ดําเนินการที่ครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวางบรรทัดฐานในการเสนอคํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ เกี่ยวกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ขององคกรไวแลว เมื่อขณะนี้ไดเกิดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาวามี
อํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด โดยมีสมาชิกวุฒิสภาอยางนอย ๒ กลุม ไดมีความเห็นโตแยงกันอยางชัดเจน
ในฐานะผูที่ทําหนาที่ประธานรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาดังกลาวถือเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ขององคกรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแลว ประธานรัฐสภาในฐานะผูใชอํานาจจึงไมสามารถใชอํานาจดุลพินจิ
เปนประการอื่นได นอกจากการสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ประธานวุฒิสภา ทําหนาที่ประธานรัฐสภา ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๕๒ วรรคสอง ไดตรวจสอบลายมือชื่อของผูเสนอคํารองแลว เห็นวามีสมาชิกวุฒิสภารวมลงชื่อ
ในคํารองมาไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ แลว ประธานรัฐสภาจึงตองสงคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัย
ประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
๑. สมาชิกวุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวนับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จะสามารถยื่น
เรื่องตอประธานรัฐสภาเพื่อสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งสามคน พนจากตําแหนงเพราะเหตุขาดคุณสมบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ไดหรือไม
๒. หากสมาชิกวุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สามารถยื่น
คํารองตามขอ ๑ ได คํารองดังกลาวจะเปนผลใหกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามคน คือ พลตํารวจเอก
วาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา นาคฉัตรีย และนายวีระชัย แนวบุญเนียร ตองพนจากตําแหนงหรือไม
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ตอมา ประธานวุฒิสภา ทําหนาที่ประธานรัฐสภา สงหนังสือรัฐสภา ที่ สผ ๐๐๐๑/๔๐๘๖
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ขอใหยับยั้งการสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยใหกรรมการ
การเลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญของสมาชิกวุฒิสภาจํานวนสามคน
สรุปเหตุผลของการขอใหยับยั้งไดวา การทําหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภารักษาการนั้น มีการจํากัดไวโดย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ ประกอบกับมาตรา ๑๖๘ กลาวคือ อายุวุฒิสภามีกําหนดคราวละ
หกป นับแตวันเลือกตั้ง ซึ่งหมดวาระลงแลวตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ กลายเปนอดีตสมาชิก
วุฒิสภาไปแลว แตที่ยังปฏิบัติหนาที่อยูในฐานะสมาชิกวุฒิสภารักษาการไดนั้น ก็เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ ซึ่งหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภารักษาการจะกระทําไดเพียง
สามกรณี คือ
๑. หนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓
๒. การทําหนาที่เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นชอบ ใหบุคคลดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓)
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
๓. ทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง
รัฐธรรมนูญมิไดใหอํานาจหนาที่แกสมาชิกวุฒิสภารักษาการทําหนาที่อื่นนอกจากหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ ดังนั้น การเขาชื่อเพื่อรองขอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งบัญญัติไว
ชัดเจนวา...สมาชิกวุฒิสภา...มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ อี ยูท งั้ สองสภา
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติ...คํารองของสมาชิก
วุฒิสภารักษาการทั้งสามสิบหาคนนั้น จึงไมสามารถที่จะดําเนินการได การยื่นหนังสือตามหนังสือที่อางถึง
จึงเปนเพียงการขอใชสิทธิของประชาชนโดยทั่วไปเทานั้น อีกทั้ง คุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๗ มีความแตกตางจากความหมายในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
เนื่องจากเปนคนละเรื่องกัน ความตามมาตรา ๑๓๖ เปนพฤติกรรม เปนบทบาท หรือการกระทําของบุคคล
เมื่อบุคคลที่ไดรับการสรรหาและไดรับเลือกเปนกรรมการการเลือกตั้งจนไดรับการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการการเลือกตั้งแลว ยอมตองแสดงวา บุคคลนั้นเปนผูที่มีความเปนกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปน ที่ประจักษ หากปรากฏในภายหลังวาผูนั้น ไมเปนบุคคล
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ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๖ ตอ งดํ า เนิ น การตามขบวนการถอดถอนออกจากตํา แหน ง ไม ใ ช
การดําเนินการตามมาตรา ๑๔๒ แตอยางใด
กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเคยยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
พนจากตําแหนงเพราะมีที่มาโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ภายหลังที่ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง
แลวแตบังคับไมได ยอมเปนอุทาหรณและเปนบรรทัดฐานในแนวทางที่จะปฏิบัติตอไปไวอยางชัดเจน
ปญหาที่มีอยูใ นขณะนี้ก็เปน เรื่องในลักษณะเดียวกัน หากประธานรัฐ สภารับคํารองที่อางถึงสงไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะเปนปญหากระทบตอสถาบันวุฒิสภา
เมื่อกรรมการการเลือกตั้งไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงแลว แตปรากฏตอมาภายหลังวา
เปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายดังปรากฏในคํารอง จึงตองเปนเรื่อง
ที่ตองนําเขาสูขบวนการการถอดถอนออกจากตําแหนง ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔
และมาตรา ๓๐๗ รวมทั้งมาตรา ๓๐๘ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแมจะดํารงตําแหนงอยูในวาระปกติก็ไมมีสิทธิ
ที่จะเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาตอกรณีดังกลาวนี้ได หากแตเปนสิทธิของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามจํานวนที่รัฐธรรมนูญกําหนดเขาชื่อเสนอตอประธานวุฒิสภาเพื่อสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการ ปปช. ไตสวนวา ขอกลาวหาตามคํารองมีมูลหรือไมเพียงใด หากมีมูลก็ใหสมาชิก
วุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงมติใหถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดออกจาก
ตําแหนงตอไป
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และมีคําสั่งใหรับหนังสือของประธาน
วุฒิสภาตามหนังสือรัฐสภา ที่ สผ ๐๐๐๑/๔๐๘๖ ลงวัน ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ขอใหยับยั้ง
การสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยใหกรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงดวยเหตุขาด
คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมไวในสํานวน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ของประธานรัฐสภาไวพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และรับคํารองของสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนสามสิบหาคนที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวนับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ หรือไม ซึ่งมีประเด็นพิจารณารวมสองประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของประธานรัฐ สภาไวพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้น หรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐ ธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็น วา การที่ประธานรัฐสภาจะสงคํารองของสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๔๒ มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือไม เปนอํานาจหนาที่ของประธานรัฐสภา
โดยประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตรวจสอบคํารองนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขที่มาตรา ๑๔๒ กําหนดไว
แตกรณีที่ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามคําขอทายคํารองขอ (๑) วา สมาชิกวุฒิสภา
ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวนับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จะสามารถยื่นเรื่องตอประธานรัฐสภา
เพื่อสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหกรรมการการเลือกตั้งทั้งสามคนพนจากตําแหนง
เพราะเหตุขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ไดหรือไม นั้น เปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาโดยที่ประธานรัฐสภาซึ่งไดรับคํารองมายังไมไดใชอํานาจหนาที่ของตนพิจารณาตรวจสอบคํารอง
ของสมาชิกวุฒิสภาวา เปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ หรือไม อีกทั้งสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนตามที่ยื่นคํารอง ก็ไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนเพียงองคประกอบของวุฒิสภาที่มีสถานะ
เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีปญหาความคิดเห็นแตกตางกันระหวางสมาชิกวุฒิสภา ไมใชปญหา
ขององคกรวุฒิสภา จึงถือวายังไมมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรา ๒๖๖ ตามคําขอจึงเปนเพียงการหารือ ไมใชกรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๒ คน คือ นายผัน จันทรปาน นายจิระ บุญพจนสุนทร
นายจุมพล ณ สงขลา นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม
นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นางเสาวนีย อัศวโรจน
และนายอุระ หวังออมกลาง จึงวินิจฉัยไมรับคํารองในสวนนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖
สวนนายสุวิทย ธีรพงษ รับคํารองในสวนนี้ไวพิจารณาตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ เนื่องจากเปนคํารองที่มีรายการเปนไปตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ สวนจะรับคํารองไว
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วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรือไม นั้น ตองเปนกรณีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารอง
นี้ไวพิจารณาตามขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๒ แลว
ประเด็นที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของสมาชิกวุฒิสภาจํานวนสามสิบหาคน
ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวนับ แตวัน ที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ หรือไม
มาตรา ๑๓๐ บัญญัติวา “อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง”
มาตรา ๑๓๑ บัญ ญัติ วา “เมื่อ อายุข องวุฒิ สภาสิ้น สุด ลง พระมหากษัต ริยจ ะไดท รงตรา
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่อายุของวุฒิสภาสิ้น สุดลง และวัน เลือกตั้งตองกําหนดเปน วันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
เพื่อประโยชนใ นการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูใ น
วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหม
จะเขารับหนาที่”
มาตรา ๑๓๓ บัญญัติวา “สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ...
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา”
มาตรา ๑๓๖ บัญญัติวา “คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๓๗ บัญญัติวา “กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเสนอชื่อ
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอื่นของพรรคการเมืองในระยะหาปกอน
ดํารงตําแหนง
(๗) ไม เป น ผูต รวจการแผน ดิ น ของรั ฐ สภา กรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแหง ชาติ ตุ ล าการ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน”
มาตรา ๑๓๙ บัญญัติวา “กรรมการการเลือกตั้งตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความยินยอมของผูนั้น
ผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากตําแหนงตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบวิช าชีพอิสระดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวัน
นับ แตวัน ที่ไดรับเลือก แตถาผูนั้น มิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิช าชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔๒ บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูทั้งสองสภา มีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๓๙ และใหประธานรัฐสภาสงคํารองนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวากรรมการการเลือกตั้งผูนั้นพนจากตําแหนงหรือไม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภา
และประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖๘ บัญญัติวา “ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎร
ถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิไดเวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุม ที่ใ หวุฒิสภาทําหน าที่รัฐ สภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็น ชอบ
ใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗
มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗
มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง”
พิจารณาแลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติใหอายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกป
นับ แตวันเลือกตั้ง และรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๓๓ (๑) บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสุดลง เมื่อถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และในกรณีที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ก็บัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภาที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง
ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่ โดยมีอํานาจดําเนินการได
เฉพาะกรณีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ (๑) ถึง (๓) เทานั้น และการที่จะยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ไดนั้น ตองประกอบดวยหลักเกณฑ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดังนี้ คือ ผูรองจะตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญและเปนการ
ร อ งขอให วิ นิ จ ฉั ย ว า กรรมการการเลื อ กตั้ ง คนใดคนหนึ่ ง ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๓๙ ประธานรัฐสภาจึงจะสามารถสงคํารองนั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

กรณีตามคํารอ ง ผู รองเป น สมาชิ กวุฒิส ภาที่สมาชิกภาพไดสิ้ น สุดลงแลวตั้ งแตวัน ที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๔๙ เปนการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามอายุของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ และ
มาตรา ๑๓๓ (๑) โดยรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง บัญญั ติใ หสมาชิกวุฒิสภาดังกลา ว
ทําหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งใหมจะเขารับหนาที่ไดเฉพาะการทําหนาที่ตามที่
บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ (๑) ถึง (๓) แตตามคํารองเปน การขอใหพิจารณาวินิจฉัย
ถึงความเปน กลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปน ที่ประจักษของกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปนกรณีที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ จึงไมตองดวยหลักเกณฑใหสมาชิกวุฒิสภา
ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงจะสามารถทําหนาที่ตอไปได ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ ประกอบมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง กรณีตามคํารองจึงไมตองดวยบทบัญญัติ
ของรัฐ ธรรมนูญที่ผูรองจะมีสิทธิยื่น คํารองตอประธานรัฐ สภา เพื่อขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ได
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๗ คน เห็นวา กรณีตามคํารองไมตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจรับคํารองสวนนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๖ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ
นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายอุระ หวังออมกลาง เห็น วา
สมาชิกวุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลวไมสามารถเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อสงคํารอง
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑ คน
คือ นายปรีชา เฉลิมวณิชย เห็นวา จํานวนสมาชิกวุฒิสภาสามสิบหาคน ไมเปนไปตามเงื่อนไขของ
มาตรา ๑๔๒ ในสวนที่วาจะตองมีสมาชิกวุฒิสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เพราะขณะที่เขาชื่อรองขอไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เนื่องดวยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงดวยเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎรคงเหลือ
วุฒิสภาเพียงสภาเดียว จึงไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๖ คน เห็นวา ใหรับคํารองในสวนนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัย โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๔ คน คือ นายจิระ บุญพจนสุนทร นายนพดล เฮงเจริญ
นายมงคล สระฏัน และนางเสาวนีย อัศวโรจน เห็นวา ใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน คือ นายผัน จันทรปาน และนายสุวิทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๔๙

ธีรพงษ เห็นวา ใหรับคํารองในสวนนี้ไวพิจารณาตามขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ เนื่องจากเปน คํารองที่มีรายการเปนไปตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๖ สวนการพิจารณาวาจะรับ
คํารองนี้ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ หรือไม นั้น ตองเปนกรณีภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ
รับคํารองนี้ไวพิจารณา ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๒ แลว
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หนา ๑๕
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นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

