สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๔๙
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

ประธานวุฒิสภา ทําหน้ าทีป่ ระธานรัฐสภา ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๒๖๖ กรณีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนสามสิ บห้ าคน ยื่นคําร้ องขอให้ วินิจฉัยว่ า
กรรมการการเลือกตั้งพ้ นจากตําแหน่ งด้ วยเหตุขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุป
ประธานวุฒิสภา ทํา หน้าที่ ประธานรั ฐ สภา ได้รับคําร้ องของสมาชิ ก วุฒิ ส ภา จํา นวน
สามสิ บห้าคน เพื่อขอให้ส่งคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ว่า
กรรมการการเลือกตั้งสามคน คือ พลตํารวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ นายปริ ญญา นาคฉัตรี ย ์ และนายวีระชัย
แนวบุญเนี ยร เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญ และต้องพ้นจากตําแหน่ งเนื่ องจากไม่มี
ความเป็ นกลางทางการเมืองและขาดไร้ซ่ ึงความสัตย์สุจริ ต ตามที่รัฐธรรมนูญได้กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๓๖
ประธานวุฒิสภา ทําหน้าที่ ประธานรั ฐ สภา พิจ ารณาเห็ น ว่า สมาชิ ก วุฒิสภาที่ พ น้ จาก
ตําแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะนี้ยงั คงปฏิบตั ิหน้าที่อยูโ่ ดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓๑ วรรคสอง
และมาตรา ๑๖๘ ของรัฐธรรมนูญ ในการตีความเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่พน้ จากตําแหน่ง
มีความเห็นเป็ น ๒ ฝ่ าย ดังนี้
ฝ่ ายแรก เห็นว่าการตีความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ถือเป็ นกฎหมายมหาชนจะต้อง
นํานิติวิธีทางกฎหมายมหาชนมาใช้บงั คับ กล่าวคือ จะต้องตีความตามลายลักษณ์อกั ษร และต้องเป็ นไปอย่าง
เคร่ งครัด ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ยอ่ มจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้แต่เฉพาะในกิจการที่กาํ หนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖๘ เท่านั้น แต่ตามมาตรา ๑๔๒ ของรัฐธรรมนู ญ เป็ นกรณี ที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภาหรื อสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ข องทั้ง สองสภา มีสิ ท ธิ เ ข้า ชื่อ ร้อ งขอต่อ ประธานรัฐ สภาว่า กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ งขาด
คุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรื อกระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๙ นั้น มิใช่
เป็ นการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๖๘ (๑) (๒) และ (๓) แต่อย่างใด ดังนั้น
สมาชิ กวุฒิสภาชุ ดนี้ จึงไม่สามารถใช้อาํ นาจในการเสนอเรื่ องต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๒ ได้
ฝ่ ายที่สอง เห็ นว่าการตีความเกี่ ยวกับปั ญหาการใช้อาํ นาจและหน้าที่ของสมาชิ กวุฒิสภาที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๖๘ นั้น จะต้องตีความ
ในลักษณะที่เป็ นไปเพื่อปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพและผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ รวมทั้ง
จะต้องสามารถควบคุ มและตรวจสอบการใช้อาํ นาจหน้าที่ ของหน่ ว ยงานของรัฐ ได้ต ามหลัก นิ ติรัฐ ซึ่ ง
กรรมการการเลือกตั้งนั้นถือเป็ นองค์กรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซ้ ่ ึ งมีความเป็ นกลางทางการเมืองและมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์ จึงเห็น
ได้วา่ กรรมการการเลือกตั้งย่อมต้องถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลา ประกอบกับปั ญหาการแต่งตั้งและถอดถอน
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็ถือเป็ นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่รักษาการอยูต่ อ้ งดูแล ซึ่ งมี

๒
การรับรองไว้ชดั เจนแล้วในมาตรา ๑๖๘ (๓) ที่บญั ญัติให้สมาชิกวุฒิสภาที่พน้ จากสมาชิกภาพและรักษาการ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง ยังคงมีหน้าที่ถอดถอนผูด้ าํ รงตําแหน่ งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนู ญได้ ดังนั้น การยื่นคําร้ องให้ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยให้กรรมการการเลือกตั้งพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุขาดคุณสมบัติกถ็ ือเป็ นหน้าที่ที่สามารถกระทําได้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา ทําหน้าที่ ประธานรั ฐสภาจึ งเห็ นว่า ขณะนี้ ได้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับอํานาจ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาว่ามีอาํ นาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด โดยมีสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย ๒ กลุ่ม ได้มี
ความเห็นโต้แย้งกันอย่างชัดเจน ในฐานะผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประธานรัฐสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า ปั ญหาดังกล่าว
ถือเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๖ ประธานวุฒิสภา
ทําหน้าที่ ประธานรั ฐสภา ตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๒ วรรคสอง ได้
ตรวจสอบลายมือชื่อของผูเ้ สนอคําร้องแล้ว เห็นว่ามีสมาชิกวุฒิสภาร่ วมลงชื่อในคําร้องมาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ในสิ บของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒
แล้ว ประธานรัฐสภาจึงต้องส่ งคําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคําร้อง
ของประธานรัฐสภาไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ และรับคําร้องของสมาชิกวุฒิสภา
จํานวนสามสิ บห้าคนที่สมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงแล้วนับแต่วนั ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไว้พิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ หรื อไม่ ซึ่งมีประเด็นพิจารณารวมสองประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคําร้องของประธานรัฐสภาไว้พิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ประธานรัฐสภาจะส่ งคําร้องของสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๔๒ มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรื อไม่ เป็ นอํานาจหน้าที่ของประธานรัฐสภา
โดยประธานรัฐสภามีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบคําร้องนั้นให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่มาตรา ๑๔๒ กําหนดไว้
แต่กรณี ที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้กรรมการการเลือกตั้งทั้งสามคนพ้น
จากตําแหน่ ง เพราะเหตุขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ได้หรื อไม่ นั้น เป็ นการขอให้ศาล
รั ฐธรรมนู ญพิจารณาโดยที่ ประธานรั ฐสภาซึ่ งได้รับคําร้ องมายังไม่ ได้ใ ช้อาํ นาจหน้าที่ ของตนพิจารณา
ตรวจสอบคําร้องของสมาชิกวุฒิสภาว่า เป็ นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ หรื อไม่ อีกทั้ง
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนตามที่ยนื่ คําร้อง ก็ไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ เป็ นเพียงองค์ประกอบของวุฒิสภาที่
มีสถานะเป็ นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาความคิดเห็นแตกต่างกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ไม่ใช่ปัญหา
ขององค์กรวุฒิสภา จึงถือว่ายังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาซึ่ งเป็ นองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ
ตามมาตรา ๒๖๖ ตามคําขอจึงเป็ นเพียงการหารื อ ไม่ใช่กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖

๓
ประเด็นที่สอง ศาลรัฐธรรมนู ญมีอาํ นาจรับคําร้องของสมาชิ กวุฒิสภาจํานวนสามสิ บห้า
คนที่สมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงแล้วนับแต่วนั ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๔๒ หรื อไม่
พิจารณาแล้วรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติให้อายุของวุฒิสภามีกาํ หนดคราวละหกปี
นับแต่วนั เลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๓ (๑) บัญญัติให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้ นสุ ดลง เมื่อ
ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และในกรณี ที่อายุของวุฒิสภาสิ้ นสุ ดลง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง
ก็บญั ญัติให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดาํ รงตําแหน่งอยูใ่ นวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้ นสุ ดลง ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิก
ั ญัติไว้ใน
วุฒิสภาที่ ไ ด้รับ เลื อ กตั้ง ใหม่ จ ะเข้ารั บ หน้าที่ โดยมี อาํ นาจดํา เนิ นการได้เฉพาะกรณี ตามที่ บญ
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๖๘ (๑) ถึ ง (๓) เท่านั้น และการที่จะยื่นคําร้ องขอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณา
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ได้น้ นั ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้
ดังนี้ คือ ผูร้ ้องจะต้องเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมี
จํา นวนไม่ น้อ ยกว่าหนึ่ ง ในสิ บ ของจํา นวนสมาชิ ก ทั้ง หมดเท่ า ที่ มี อยู่ข องทั้ง สองสภา เข้าชื่ อร้ อ งขอต่ อ
ประธานรั ฐสภาเพื่อให้ส่งคําร้ องไปยังศาลรั ฐธรรมนู ญและเป็ นการร้ องขอให้วินิจฉัยว่า กรรมการการ
เลือกตั้งคนใดคนหนึ่ งขาดคุณสมบัติหรื อ มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรื อกระทําการอันต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๓๙ ประธานรัฐสภา จึงจะสามารถส่ งคําร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนู ญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒
กรณี ตามคําร้อง ผูร้ ้องเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาที่สมาชิ กภาพได้สิ้นสุ ดลงแล้วตั้งแต่วนั ที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๔๙ เป็ นการสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพตามอายุของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา
๑๓๓ (๑) โดยรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง บัญญัติให้สมาชิ กวุฒิสภาดังกล่าวทําหน้าที่ต่อไป
จนกว่ า สมาชิ กวุ ฒิ สภาที่ ได้รั บเลื อกตั้งใหม่ จะเข้ารั บหน้าที่ ได้เฉพาะการทําหน้าที่ ตามที่ บ ัญญัติ ไว้ใ น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ (๑) ถึง (๓) แต่ตามคําร้องเป็ นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยถึงความเป็ นกลางทางการ
เมื อง และมี ค วามซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ข องกรรมการการเลื อ กตั้ง ซึ่ ง เป็ นกรณี ที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ต าม
รัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๖ จึงไม่ตอ้ งด้วยหลักเกณฑ์ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดาํ รงตําแหน่ งอยู่ในวันที่อายุของ
วุฒิสภาสิ้ นสุ ดลงจะสามารถทําหน้าที่ต่อไปได้ ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๖๘ ประกอบ
มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง กรณี ตามคําร้ องจึ งไม่ตอ้ งด้วยบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญที่ผูร้ ้อง จะมีสิทธิ ยื่น
คําร้องต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ได้
๓. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
____________________________________
หมายเหตุ
๒๕๔๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๕ กันยายน

