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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่

๓๖/๒๕๕๖
๓๗/๒๕๕๖
๔๑/๒๕๕๖
๔๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประเด็นวินิจฉัย มีประเด็นวินิจฉัยตามคํารอง ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นที่ส อง การแกไขเพิ่ม เติมเนื้อหาของรางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ความเห็น
คํ า ปรารภของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ไ ว ว า
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
ของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การทํานุบํารุงรักษา
ศาสนาทุ ก ศาสนาใหส ถิ ต สถาพร การเทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย เ ปน ประมุข และเป น มิ่ ง ขวั ญ ของชาติ
การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและ
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ฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและ
องคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติวา สิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอม
ไดรับความคุม ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง นั้น ทั้งนี้
ยอมตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ที่บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล รวมทั้ ง องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดกลไกสถาบัน
ทางการเมืองทั้ง ฝายนิติบัญ ญัติแ ละฝายบริห ารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ ตามวิถีการปกครอง
แบบรัฐสภาไวแลว รวมทั้งไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดโ ดยสุจริตเที่ยงธรรมตามคําปรารภไวแ ลวดว ย กลาวคือ กรณีเปน ประเด็น ปญ หาที่ฝายการเมือง
ตองแกปญหาดวยกระบวนการทางการเมือง ฝายการเมืองก็ตองแกปญหานั้นกันเอง เวนแตกรณีประเด็น
ปญหานั้น ๆ สมควรแกปญหาดวยกระบวนการทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญและกฎหมายยอมบัญญัติไว
ชัดเจนใหเปนอํานาจหนาที่ของสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่น ดังเชนกรณีการควบคุมการตรากฎหมาย
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในหมวดที่ ๖ รัฐสภา สวนที่ ๘ มาตรา ๑๕๔
เป น การกํ า หนดกระบวนการไว อ ย า งชั ด เจนให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อํ า นาจหน า ที่ เ ป น กลไกตรวจสอบ
รางพระราชบัญญัติใด ๆ ที่รัฐสภาเห็นชอบแลว กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๕๐ หรื อ มาตรา ๑๕๑
สว นการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น รั ฐธรรมนูญ ได บัญ ญั ติ เป น การเฉพาะแยกไว เ ปน หมวด ๑๕
มาตรา ๒๙๑ โดยมิไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่เปนกลไกควบคุมตรวจสอบไวอยางใด
เปนตน
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การทุจริตประพฤติมิชอบเปนปญหาที่สรางความเสียหายรายแรงแกประเทศชาติมาชานานแลว
และมีแตจะรุนแรง ขยายวงกวาง สลับซับ ซอนยิ่ง ขึ้น เปนประเด็น ปญหาหลักประการหนึ่ง ที่เปน
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดสรางระบบศาลรัฐธรรมนูญ ระบบศาลปกครอง
และองคกรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เปนกลไกตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทุกระดับองคกรหรือหนวยงาน
เสริมการตรวจสอบในระบบรัฐสภาระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร รัฐธรรมนูญจึงมีชองวางหรือ
พื้นที่ใหศาลรัฐธรรมนูญใชดลุ พินิจเลือกปรับบทตีความไดอยางกวางขวาง ศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงบทบาท
หนาที่คุมครองดูแลสิทธิของประชาชนเปนรายบุคคล หรือกลุมบุคคลหรือเสียงขางนอยอยางเขมแข็ ง
ดวยการใชดุลพินิจรับฟงขอเท็จจริงที่โตแยงกันทางการเมือง แลวปรับบทตีความขยายก็ไดหรือเครงครัดก็ได
โดยมีนัยของความวิตกกังวลกับการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปองกันบุคคลหรือกลุมบุคคล
มิใหใชเสียงขางมากผูกขาดอํานาจรัฐได ดวยเหตุผลวาเปนไปตามหลักนิตธิ รรมซึง่ เปนนามธรรม ที่มีนิยาม
หรือความหมายทางวิชาการที่หลากหลาย สามารถเลือกใชดุลพินิจไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
คํา วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ เป น การตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘
ในประเด็นที่อางวา มีการใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติกลไกการตรวจสอบ
และวินิจฉัยสั่งการไวไมชัดเจน ตองตีความวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูทราบการกระทํา
ไววินิจฉัยโดยตรง หรือตองเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบกอน และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองของผูทราบการกระทําไววินิจฉัยโดยตรงไดดวย นอกจากการเสนอเรื่อง
ใหอัยการสูงสุดตรวจสอบกอน
มีป ระเด็น พิจารณาเบื้องตน วา ในคดีนี้ผูรองทั้งสี่ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๙ โดยอา งว าผูถู กรอ งซึ่ ง เป น สมาชิ กรั ฐ สภาได ใช สิทธิ แ ละเสรีภ าพ ในการแก ไ ขเพิ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญแกที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา โดยแกไขเพิ่ม เติมรัฐธรรมนูญใหสมาชิก
วุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งเพียงประเภทเดียว ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวทําใหดุลยภาพ
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หรือระบบการถวงดุลระหวางอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารเสียไป ฝายบริหารและพรรคการเมือง
เสียงขางมากในรัฐสภาสามารถเขาครอบงําหรือมีอิทธิพลเหนือวุฒิสภาและการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
อัน เปน ผลใหฝ ายบริห ารไดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธี การซึ่งมิไ ดเป น ไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ประเด็นตามคํารองที่โตแยงในหลักการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นั้น เห็นวา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครอง
ที่เชื่อในปรัชญาขั้นรากฐานวา ทุกคนมีเหตุผล มีสติปญญา มีความรับผิดชอบ สามารถเลือกตัดสินใจ
ในกิจการบานเมืองดวยตนเองไดอยางถูกตองและมีเหตุผล ความวิตกกังวลที่วา ระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทยและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนยังไมพัฒนาเทาที่ควร จึงมีความคิดเห็นวา
วุฒิสภาสมควรใหมีสมาชิกสวนหนึ่งมาจากการสรรหาเพื่อใหเปนสภาผูทรงคุณวุฒิ ชวยกลั่นกรองตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ แตการพัฒ นาระบอบประชาธิป ไตยและวัฒ นธรรมทางการเมืองของประชาชนก็มี
ความจําเปน ที่ตองชว ยกัน สงเสริมอยางตอเนื่อง ตามประวัติศาสตรตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ไดผานวิกฤตทางการเมืองมาแลวหลายครั้ง ประชาชนบาดเจ็บลมตายไปจํานวนมาก ประเทศชาติสูญเสีย
ผลประโยชนไปแลวมหาศาล บรรดาการกระทําทั้งหลายตามประวัติศาสตรทุกครั้งที่ผานมานั้น มีคุณคา
ทางประวั ติศาสตรที่ สอดคลองกั บสถานการณ ของการพั ฒนาระบอบประชาธิปไตย และวั ฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนในขณะนั้น นํามาใชเปนบทเรียนและประสบการณในการแกไขความแตกแยก
ขัดแยงทางการเมืองในปจจุบันได มีปญหาวา การมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในปจจุบันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพียงใด กลาวคือ ทุกภาคสวนทุกฝาย
มีความระมัดระวังในการมีสวนรวมทางการเมืองดวยความสงบ ไมใชอารมณความรุนแรงตอกัน ไมละเมิด
สิทธิผูอื่น และผูใชอํานาจรัฐมีความเปนกลาง มีความรอบคอบรัดกุมในการปฏิบัติหนาที่ และปองกัน
หรือหลีกเลี่ยงการปะทะกัน มิใหเกิดการสูญ เสียขึ้นอีกใหจงได แลวหรือไม การแกไขความขัด แยง
ทางการเมืองหรือการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควรจะมีแนวทางที่สอดคลองเหมาะสมกับพลวัต
ของพัฒนาการดังกลาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ปจจุบันประชาชนตื่นตัวในการมีสวนรวมในกิจการบานเมืองเปนอยางมาก เปนภาระหนาที่ของ
ทุกภาคสวนและผูเกี่ยวของที่สนใจติดตามกิจการบานเมือง ตองใหขอมูลและความรูที่ถูกตองเปนจริงแก
ประชาชนในทุกเวลาและทุกโอกาสที่กระทําได ดังที่ไดเกิดปรากฏการณของพลังประชาชนที่แสดงออก
ในกรณีมีสวนรวมตอตานกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีหลักการเนื้อหาไมพึงประสงคของประชาชน ในที่สุด
ต อ งมี ก ารถอนร า งกฎหมายทั้ ง หมดออกไปจากการพิ จ ารณาและยั บ ยั้ ง ไว เ พื่ อ ให ต กไปตามขั้ น ตอน
เปนประสบการณที่มีคาตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน
ไดเปนอยางดี เปนบทเรียนสําคัญของเสียงขางมากและบรรดาผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายในปจจุบันและอนาคต
ตองตระหนักถึงการมีสวนรวมในกิจการบานเมืองอยางมีคุณภาพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบของประชาชน
และเปนพลังในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่แข็งแกรงและมั่นคงถาวรยิ่งกวาองคกรตรวจสอบใด ๆ
โดยเฉพาะตองชวยกันใหขอมูลและความรูที่ถูกตองเปนจริง ในวาระโอกาสที่มีการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยทุกครั้ง จิตสํานึกและคุณภาพการมีสวนรว มหรือการเลือกตัดสินใจในกิจการบานเมือง
ของประชาชนและผูใชอํานาจรัฐตองพัฒนาดีขึ้นไปพรอมกันแมจะใชเวลาอีกบางก็ตาม สงผลใหจิตสํานึก
และคุณภาพของผูไดรับเลือกตั้งพัฒนาดีขึ้น มีความรับผิดชอบตอประชาชน ยึดถือประโยชนสุขสวนรวม
ของประชาชนและประเทศชาติเปนที่ตั้ง
ดังนั้น หลักการของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้งหมด จึงมีคุณคายิ่งกวาการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสวนหนึ่งมาจากการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาจํานวน ๗ คน เทานั้น ซึ่งไมใชการยืนยันวา จิตสํานึกและคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหา ในขณะที่กรรมการสรรหายังอยูในสังคมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไมพัฒนา
เทาที่ควรเชนเดียวกัน จะแตกตางกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งอยางใด ทั้งที่สมาชิกวุฒิสภา
มีบทบาทอํานาจหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวมากมาย ถือวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย สมควร
เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งทั้งหมดจากประชาชน และเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิก
รัฐ สภาประกอบดว ยสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิสภา ที่ไ ดก ระทํ าการตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ เปนการใชอํานาจนิติบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ประกอบกับการแกไข
เพิ่ม เติมรัฐ ธรรมนูญ ตามคํารองยังมิไ ดมีผลเปน การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑)

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

วรรคสอง กรณีจึงยังไมมีมูลที่เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง จึงเห็นวา
ศาลรัฐธรรมนูญไมควรรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
อย า งไรก็ ต าม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมติ เ สี ย งข า งมากได รั บ คํ า ร อ งไว พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แล ว
จึงพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามคํารอง ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
รัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติห ลักเกณฑแ ละวิธีการ
เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๒๙๑ ดังนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภาพิจารณา
เปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ห นึ่งขั้น รับ หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมาก
เปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภา
พิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่ ส ามขั้ น สุ ด ท า ย ให ใ ช วิ ธี เ รี ย กชื่ อ และลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในประเด็นนี้ผูรองทั้งสี่ไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการเสนอญัตติ
และพิจารณาการกระทําของสมาชิกรัฐสภา ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา ซึ่งจะพิจารณา
เปนประเด็น ดังนี้
๑. ประเด็นพิจารณาวารางรัฐธรรมนูญที่เสนอตอที่ประชุมพิจารณาของรัฐสภาในการประชุม
รวมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เปนคนละฉบับที่สมาชิกรัฐสภาไดยื่นตอ
ประธานรัฐสภา ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๒) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
หรือไม และรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการเสนอแตกตางไปจากรางรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาไดลงมติ
รับหลักการไวแลว หรือไม
ขอเท็จจริงในประเด็นนี้สรุปไดวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไดรว มกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม ๓๐๘ คน
ได เสนอรา งรั ฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ที่ ..) พุท ธศัก ราช .... ต อประธานรั ฐ สภา
(ผูถูกรองที่ ๑) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดลงเลขรับที่ ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๖ โดยร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วมี ห ลั ก การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
โดยกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และ
มาตรา ๑๑๔) ตอมานายอุดมเดช รัต นเสถียร ผูเสนอญัต ติรางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติม ไดแกไ ข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

รางรัฐธรรมนูญ โดยแกไขเพิ่มเติมหลักการและขอความมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และมาตราอื่น ๆ
ในรางรัฐธรรมนูญที่เสนอตอผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งนางบุษกร อัมพรประภา ผูอํานวยการสํานักการประชุม
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร และนางสาวนงเยาว ประพิ ณ นิ ติ ก รชํ า นาญการพิ เ ศษ
สํานัก การประชุม ไดชี้แจงตอคณะอนุกรรมาธิ การปองกัน การทุจริต และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา วา เมื่อสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดรับเรื่องรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว แนวทางปฏิบัติที่ผานมาเจาหนาที่
จะตรวจสอบความถูกตองวามีขอบกพรองหรือไม ถาพบวามีขอบกพรองก็จะประสานงานกับผูเสนอหลัก
ใหแ กไขปรับปรุงกอนที่จะนําเสนอประธานรัฐ สภาบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้เปนไป
ตามขอบัง คับ การประชุม รัฐ สภา ขอ ๙๐ ที่กําหนดใหรางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติม ที่มีผูเสนอตาม
มาตรา ๒๙๑ (๑) ของรั ฐ ธรรมนูญ ให ป ระธานรัฐ สภาทํ าการตรวจสอบ และหากมีข อบกพรอ ง
ใหประธานรัฐสภาแจงผูเสนอเพื่อแกไขใหถูกตอง และนายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา
ไดเบิกความตอศาลยืนยันเชนเดียวกันวา ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผานมา ญัตติใดที่ยังไมบรรจุเปนวาระ
ผูเสนอญัตติสามารถแกไขปรับปรุงได ซึ่งเจาหนาที่จะบันทึกการแกไขตามที่ผูเสนอไดขอแกไขกอนที่ประธาน
รัฐสภาจะพิจารณาสั่งใหบรรจุเขาระเบียบวาระประชุมรวมรัฐสภา และญัตติดังกลาวนี้ ผูถูกรองที่ ๑
สั่งการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระประชุมรวมรัฐสภาในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๖ ซึ่ง นายอุด มเดช รัต นเสถียร ผูเสนอไดนํารางรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ใหมมาเปลี่ยน
แลวนํารางเดิมกลับคืนไป รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่นํามาเปลี่ยนก็ไดบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม รว มกั น ของรัฐ สภา ครั้ง ที่ ๔ (สมัย สามัญ นิติบัญ ญัติ) เมื่อ วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดเสนอใหที่ป ระชุมพิจารณาเรื่องดว น คือ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง
และยกเลิ กมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) เพื่อ ลงมติรับ หลักการโดยวิ ธีเรีย กชื่อ สมาชิกรั ฐ สภา
ตามลําดับอักษร ซึ่งรางรัฐธรรมนูญที่ผูถูกรองที่ ๑ เสนอนั้น จึงเปนรางรัฐธรรมนูญที่ใชในการประชุม
รวมกันของรัฐสภาตั้งแตวนั ที่ ๑ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ และมีการลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวดวยคะแนนเสียง ๓๘๗ เสียง ไมรับหลักการ ๒๐๔ เสียง และงดออกเสียง
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๓๔ เสียง จึงเห็นวา การพิจารณารางรัฐธรรมนูญของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดรับทราบและพิจารณา
ลงมติรับหลักการจากพื้นฐานของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร และสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม ๓๐๘ คน เปนผูเสนอ
สว นประเด็ น ที่ วา รา งรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ง คณะกรรมาธิก ารเสนอแตกต า งไปจากร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่รัฐสภาไดลงมติรับหลักการไวแลวนั้น เห็นวา ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖
กําหนดใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขั้นคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภาผูใดเห็นควรแกไข
เพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการ
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม เวนแต
รัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตติ สําหรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นไวเปนอยางอื่น การแปรญัตติ
โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา และการแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม
ตองไมขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม เวนแตแกไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น
ดังนั้น ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในขั้นคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการมีอํานาจ
พิจ ารณาแก ไ ขเพิ่ มเติม ขอ ความที่ส มาชิก รัฐ สภาขอแปรญัต ติใ นมาตราตา ง ๆ แตก ารแปรญั ต ติ โ ดย
การเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม รางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง จึงอาจมีการแกไข
เพิ่มเติมขอความในรายมาตราแตกตางไปจากรางเดิมที่รัฐสภารับหลักการในวาระที่หนึ่งได และเมื่อพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการที่เสนอตอรัฐสภาในวาระที่สอง ยังคงเปนไปตามที่
รัฐสภาไดรับหลักการในวาระที่หนึ่งแลว
๒. ประเด็นพิจารณาวา การปฏิบัติหนาที่ของประธานรัฐสภาในการกําหนดวันแปรญัตติและ
การตัด สิทธิ์มิใหผูยื่น คําแปรญัต ติอภิป ราย เปน การกระทําที่ขัด ตอหลักนิติธรรมและมิไดดําเนิน การ
ใหเปนไปตามขอบังคับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ ประกอบขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม
ขอเท็จจริงสรุปไดวา ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตอเนื่องถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาไดลงมติ
รับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับแลว ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการ
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เพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับ ซึ่งนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ไดขอเสนอญัตติ
ขอใหกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับภายใน ๑๕ วัน ตามขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ แตนายอรรถพร พลบุตร ไดเสนอญัตติขอใหกําหนดเวลา
การแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสามฉบับภายใน ๖๐ วัน ภายหลังจากสมาชิกรัฐสภา
ไดอภิป ราย ประธานรัฐ สภาไดต รวจสอบองคป ระชุม ปรากฏวาองคป ระชุม ไมครบ ผูถูกรองที่ ๑
ได วิ นิ จ ฉั ย ให กํ า หนดเวลาการแปรญั ต ติ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง สามฉบั บ ภายใน ๑๕ วั น
ตามข อ บั ง คั บ การประชุ ม รั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข อ ๙๖ ต อ มาในวั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ผูถูกรองที่ ๑ ไดเสนอตอที่ประชุมเพื่อขอมติที่ป ระชุมตอจากการประชุมคราวที่แลว กรณีที่สมาชิก
รัฐสภาเสนอกําหนดวันแปรญัตติแตกตางกัน ซึ่งที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาลงมติใหกําหนดวันแปรญัตติ
ภายใน ๑๕ วัน และใหเริ่มนับวันกําหนดแปรญัตติตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป และ
ตองยื่นคําแปรญัตติภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ส ว นกรณี ก ารตั ด สิ ท ธิ์ ผู ยื่ น คํ า แปรญั ต ติ จํ า นวน ๕๗ คน นั้ น ประธานคณะกรรมาธิ ก าร
ไดวินิจฉัยวา การยื่นคําแปรญัตติดังกลาวขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไมสามารถ
ที่จะเสนอเขาที่ประชุมรัฐสภาไดเพราะขัดตอขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ วรรคสาม
ที่กําหนดวา การแปรญัตติเพิ่มเติมมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัดกับ
หลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม เวนแตการแกไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น
เมื่อมีปญหาขอโตแยงดังกลาว ประธานรัฐสภาจึงใหสมาชิกรัฐสภาลงมติวินิจฉัยตามขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๑๗ ที่กําหนดใหถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของ
รัฐสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมรัฐ สภาไดลงมติวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเปนประการใดแลว ใหถือคําวินิจฉัยนั้นเปน เด็ดขาด
ซึ่งที่ประชุมลงมติแลวเห็นวาคําแปรญัตติของผูยื่นขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จํานวน
๓๖๒ เสียง (กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา คือ ๓๒๕ คน)
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน จึงเห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของประธานรัฐสภาเปน ไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ ที่บัญญัติใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการของสภานัน้ ใหเปนไปตามขอบังคับ และเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการตีความวาการแปรญัตติของ
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สมาชิกรัฐสภาขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว ประธานรัฐสภาไดปรึกษากับสมาชิก
รัฐสภาแลว ซึ่งสมาชิกรัฐสภามีมติโดยเสียงขางมากวินิจฉัยวาคําแปรญัตติขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม คําวินิจฉัยจึงเปนเด็ดขาด ซึ่งประธานรัฐสภาไดดําเนินการตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ และขอ ๙๙ แลว
๓. ประเด็นพิจารณาวา การประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่มาของสมาชิก
วุ ฒิ ส ภา นายนิ ค ม ไวยรั ช พานิ ช รองประธานรั ฐ สภา (ผู ถู ก ร อ งที่ ๒) และผู ถู ก ร อ งที่ ๒๑๖
ถึงที่ ๓๑๐ เปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง เปนการกระทําที่ขัดกันแหงผลประโยชน เพื่อใหมี
โอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ บัญญัติใหในกรณี
ตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ... (๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ...
และมาตรา ๒๙๑ ไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิและหนาที่หลายประการ อาทิเชน การลงชื่อ
เสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตาม
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาไมวาจะเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตั้งหรือสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา เมื่อมีการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สมาชิกวุฒิสภาจึงตองมีหนาที่พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
มีสิทธิลงชื่อเสนอญัตติขอแกไ ขเพิ่มเติม รัฐ ธรรมนูญและลงมติออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติข อง
รัฐธรรมนูญดังกลาวอีกดวย และการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งมิได
เปนการกระทําที่ขัดกันแหงผลประโยชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖
สวนกรณีการปฏิบัติหนาที่รองประธานรัฐสภาของนายนิคม ไวยรัชพานิช นั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๙ บัญญัติใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน
รัฐสภา ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติห น าที่ป ระธานรัฐ สภาได ใหป ระธานวุฒิส ภาทําหน าที่ป ระธานรัฐ สภาแทน ประธานรัฐ สภา
มีอํา นาจหนา ที่ต ามที่ บัญญั ติไ ว ในรั ฐ ธรรมนูญ และดํา เนิน กิจ การของรัฐ สภาในกรณีป ระชุ มรว มกั น
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ประธานรั ฐ สภาและผู ทํ า หน า ที่ แ ทนประธานรั ฐ สภาต อ งวางตนเป น กลาง
ในการปฏิบั ติห นา ที่ ผู ถูก รอ งที่ ๒ จึ ง มี ห น าที่ ตอ งปฏิบั ติใ หเ ปน ไปตามบทบั ญ ญั ติข องรัฐ ธรรมนู ญ
จึงเห็นวาผูถูกรองที่ ๒ และสมาชิกวุฒิสภาผูถูกรองที่ ๒๑๖ ถึงที่ ๓๑๐ ยังมิไดมีพฤติกรรมที่เปน
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การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนแตอยางใด ประกอบกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หากมีผลใชบังคับก็จะใชกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งตอไป ซึ่งผูถูกรอง
ที่ดํารงตําแหนง สมาชิกวุ ฒิสภาในปจจุ บัน ลงสมัครรับ เลือ กตั้ง ก็ อาจไดรับ การเลือ กตั้งจากประชาชน
หรือไมก็ได
๔. ประเด็นพิจารณาวา การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา มาตรา ๑๑ และไดมีการเพิ่มเติม มาตรา ๑๑/๑ แลวลงมติไปในคราวเดียวกัน เปนการกระทํา
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙ หรือไม
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้สรุปไดวา ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของรัฐสภาพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่มาของสมาชิกวุฒิสภา รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดขอนแกน พรรคเพื่อไทย และคณะ รวม ๑๓ คน ไดขอแปรญัตติ มาตรา ๑๑ โดยขอเพิ่ม
ความเปน มาตรา ๑๑/๑ มีความวา “เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิก วุ ฒิส ภาตามมาตรา ๑๑ มี ผลใช บั ง คั บ ให บ รรดาบทบัญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับใดที่อางถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหหมายถึงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา” (เมื่อเสนอรัฐสภา
เพื่อลงมติในวาระที่สาม มาตรา ๑๑/๑ ไดปรับปรุงเปนมาตรา ๑๒ ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม)
ซึ่งคณะกรรมาธิการ ฯ ไมเห็นดวย ผูแปรญัตติขอสงวนคําแปร ตอมาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ไดเสนอ
ขอแปรญัตติเพิ่มมาตรา ๑๑/๑ ตอที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติดังกลาวซึ่งนายสามารถ แกวมีชัย
ประธานคณะกรรมาธิการของรัฐ สภา ฯ ชี้แจงตอที่ป ระชุม วา มีผูสงวนคําแปรญัตติมาตรา ๑๑/๑
ในชั้น การพิ จารณาของคณะกรรมาธิการ ฯ ซึ่ง คณะกรรมาธิ การ ฯ ไมเห็น ดว ย การประชุม ครั้ง นี้
ที่ประชุมจะลงมติอยางไร กรรมาธิการไมไดขัดของ ในระหวางการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑
นายสุชาติ ภิญโญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ไดเสนอขอปดการอภิปราย โดยที่ประชุม
มีมติใหปดการอภิปรายรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ จากนั้นผูถูกรองที่ ๒ ประธานที่ประชุม
รัฐสภาใหมีการลงมติทั้งมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ ซึ่งที่ประชุมไดลงมติทั้งสองมาตรา กลาวคือ
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มาตรา ๑๑ มีสมาชิกรัฐสภาเห็นดวย ๓๔๓ คน ไมเห็นดวย ๑๑ คน งดออกเสียง ๒๕ คน และ
ไมลงคะแนน ๑๕ คน สวนมาตรา ๑๑/๑ มีสมาชิกรัฐสภาเห็นดวย ๓๒๙ คน ไมเห็นดวย ๑ คน
งดออกเสียง ๒๖ คน และไมลงคะแนน ๘ คน
มีประเด็นพิจารณาวา การลงมติพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่ม เติม มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๑/๑ สมาชิกรัฐสภาไดลงมติไปในคราวเดียวกัน หรือไม จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน
ในการพิจ ารณารา งรัฐ ธรรมนูญ แกไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ ที่ ประชุม รั ฐสภา
ไดพิจารณาไปในคราวเดียวกัน โดยรอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ผูสงวนคําแปรญัตติ มาตรา ๑๑/๑
ไดอภิปรายขอเพิ่มมาตรา ๑๑/๑ ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว เมื่อที่ประชุมไดมีมติปดการอภิปราย
ผูถูกรองที่ ๒ ประธานที่ประชุมรัฐสภา ไดใหสมาชิกลงมติโดยเรียงลําดับมาตรา กลาวคือ ใหสมาชิก
รัฐสภาลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ กอน จากนั้นจึงใหสมาชิกรัฐสภา
ลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑/๑ จึงเห็นวา การลงมติพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ เปนการลงมติออกเสียงลงคะแนนเรียงลําดับมาตรา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๔) ประกอบขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙
๕. ประเด็นพิจารณาวา สมาชิกรัฐสภามีการออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกรัฐสภารายอื่น
หรือไม และหากมีการออกเสียงลงคะแนนแทนกันจะชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
และมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงเรื่องนีส้ รุปไดวา นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม
พรรคประชาธิปตย อางวาไดสังเกตเห็นนายนริศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
พรรคเพื่อไทย ไดกดบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรค
เพื่อไทย รายอื่น ๆ บอยครั้ง จึงขอใหเจาหนาที่ซึ่งรูจักกันเปนการสวนตัวบันทึกภาพเหตุการณการออกเสียง
ลงคะแนนของนายนริศร ทองธิราช ไวเพื่อ เปน หลักฐานดําเนิ น การ แตน างสาวรัง สิม า รอดรัศ มี
ไมสามารถนําเจาหนาที่ดังกลาวมาเบิกความเปนพยานตอศาลไดเพราะเกรงวาจะเกิดภยันตรายตอชีวิต
ตอมาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
เมื่อผูถูกรองที่ ๒ ขอใหสมาชิกรัฐสภาแสดงตนเพื่อนับองคประชุมและลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ หรือไม ปรากฏผลการนับองคป ระชุมมีสมาชิกรัฐ สภาแสดงตน จํานวน
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๔๐๖ คน และลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ จํานวน ๓๕๘ คน ไมเห็นดวย
๙๖ คน งดออกเสียง ๓๖ คน ไมลงคะแนน ๔ คน ถือวารัฐสภามีมติเห็นชอบ แตจากภาพบันทึก
เหตุการณออกเสียงลงคะแนนดังกลาวพบวา นายนริศร ทองธิราช ไดกดปุมแสดงตนและออกเสียง
ลงคะแนนโดยใชบัตรประจําตัวของสมาชิกรัฐสภา รวม ๓ บัตร และในการประชุมรวมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ การลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ เมื่อผูถูกรองที่ ๑ ขอใหสมาชิกรัฐสภาแสดงตนเพื่อนับองคประชุมและลงมติ
เห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ปรากฏผลการนับองคประชุมมีสมาชิกรัฐสภา
แสดงตน ๓๘๘ คน และลงมติเห็นดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ จํานวน ๓๕๔ คน
ไมเห็นดว ย ๑๔ คน ถือวารัฐ สภามีมติเห็นชอบ แตจากภาพบัน ทึกเหตุการณออกเสียงลงคะแนน
ดังกลาวพบวา นายนริศร ทองธิราช ไดกดปุมแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรประจําตัว
ของสมาชิกรัฐสภา รวม ๓ ใบ
ในการไตสวนของศาลรัฐธรรมนูญ นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา ชี้แจงวา
การบันทึกภาพเหตุการณออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมที่ศาลรัฐธรรมนูญเปดภาพ
บันทึกใหดูนั้น ไมสามารถยืนยันไดวาเปนการกดบัตรแทนกันในการพิจารณารางกฎหมายฉบับใดแตเห็นวา
ในการออกเสียงลงคะแนนโดยการกดบัตรแทนกัน ไมมีผลตอการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาอื่น
ที่ออกเสียงลงคะแนนโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ใหการยืนยันวาภาพบันทึกเหตุการณ
ออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ที่ตนไดใหเจาหนาที่
บันทึกภาพเหตุการณไวนนั้ เปนความจริง และยืนยันวานายนริศร ทองธิราช เปนบุคคลในภาพเหตุการณ
ดังกลาว เนื่องจากไดรูจักกับนายนริศร ทองธิราช ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกันไมนอยกวา
๑๐ ป และเฝาสัง เกตการกระทําของนายนริศร ทองธิร าช มาตลอด จากการตรวจสอบรายงาน
การประชุม รว มกัน ของรัฐ สภา ครั้ง ที่ ๙ (สมัยสามัญ ทั่ว ไป) วั น อังคารที่ ๑๐ กัน ยายน ๒๕๕๖
ปรากฏวาเสียงจากภาพบันทึกเหตุการณลงมติออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙
มีขอความสว นใหญต รงกับ รายงานการประชุม ฯ ในหนาที่ ๘๓/๑ หนาที่ ๘๓/๒ หนาที่ ๘๔/๑
และหนาที่ ๘๔/๒ และเสียงจากภาพบันทึกเหตุการณลงมติออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ มีขอความตรงกับรายงานการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
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วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ในหนาที่ ๘๑/๑ หนาที่ ๘๑/๒ หนาที่ ๘๑/๓ และหนาที่ ๘๑/๔
จึงเชื่อวา นายนริศร ทองธิราช ไดออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรประจําตัวของสมาชิกรัฐสภารายอื่น
ที่ฝากออกเสียงลงคะแนนให
จึง มีป ระเด็น พิ จารณาวา การออกเสียงลงคะแนนรางรั ฐ ธรรมญแกไ ขเพิ่ม เติ ม มาตรา ๙
และมาตรา ๑๐ ของนายนริ ศ ร ทองธิ ร าช ชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ หรือ ไม เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๓๐ ประกอบมาตรา ๑๒๖ โดยมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ว า การประชุ ม
สภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม และวรรคสาม บัญญัติวา สมาชิกคนหนึ่งยอมมี
เสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด และมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
รัฐสภายอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ดังนั้น การที่นายนริศร ทองธิราช ไดนําบัตรประจําตัวสมาชิก
รัฐสภารายอื่นที่ฝากไวนํามาออกเสียงลงคะแนนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐
ใหกับสมาชิกรัฐสภารายดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
และมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของนายนริศร ทองธิราช ตองเสียไป
และสมควรตองดําเนินการลงโทษถอดถอนนายนริศร ทองธิราช และผูเกี่ยวของ มิใหเปนเยี่ยงอยาง
อีกตอไป
ปญหาที่ตองพิจารณาในประเด็นนี้ตอไปมีวา การกระทําของนายนริศร ทองธิราช มีผลทําให
องค ป ระชุม และการลงมติ รา งรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่ ม เติมของรัฐ สภาตอ งเสี ยไป หรื อไม ขอเท็จ จริ ง
ที่ไดความแลวขางตน จะเห็นไดวา สมาชิกรัฐสภาคนอื่น ๆ ตางปฏิบัติหนาที่ถูกตองตามรัฐธรรมนูญ
ไดแ สดงตนนับ องค ป ระชุม และลงมติเ ห็น ชอบด ว ยโดยชอบ ปรากฏผลวา มาตรา ๙ องคป ระชุ ม
มีสมาชิกรัฐสภาแสดงตน จํานวน ๔๐๖ คน และลงมติเห็นดวย จํานวน ๓๕๘ คน มาตรา ๑๐
องคประชุมมีสมาชิกรัฐสภาแสดงตน จํานวน ๓๘๘ คน และลงมติเห็นดวย จํานวน ๓๕๔ คน ถือไดวา
รั ฐ สภามี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ในวาระที่ ส อง
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ดวยคะแนนเสียงขางมากเปนประมาณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๔)
วรรคสอง แล ว การกระทํา ของนายนริศ ร ทองธิ ร าช ได ความวา กดปุ ม แสดงตนและออกเสี ย ง
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ลงคะแนนโดยใชบัตรประจําตัวของสมาชิกรัฐสภารายอื่นดวย ในมาตรา ๙ รวม ๓ ใบ และในมาตรา ๑๐
รวม ๓ ใบ ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญที่ทําใหองคประชุมไมครบหรือเปลี่ยนแปลงมติที่เห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ไดแตอยางใด นอกจากนี้ยังไดความจาก
การไตสวนนางสาวรังสิมา รอดรัศมี วา พยานใหเจาหนาที่คอยบันทึกภาพเหตุการณการกดบัตรแสดงตน
และลงคะแนนแทนผู อื่ น ด ว ยการให ถ า ยคลิ ป ไว ต ลอดแทบทุ ก มาตรา โดยทางไต สวนไมไ ด ค วามว า
นายนริศร ทองธิราช ไดกระทําการดังกลาวในมาตราอื่น ๆ ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือไม
อยางไร การกระทําของนายนริศร ทองธิราช จึงไมมีผลทําใหองคประชุมและการลงมติรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมของรัฐสภาตองเสียไปแตประการใด
ประเด็นที่ส อง การแกไขเพิ่ม เติมเนื้อหาของรางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ตามคํารองของผูรองทั้งสี่คํารอง ไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยประเด็นการแกไข
เพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญวามีการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธี การซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม หลายประเด็น
กลาวคือ การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ ของรัฐธรรมนูญ ใหที่มาของสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้งหมด จํานวน ๒๐๐ คน การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา
โดยตัดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาบางสวนออกไปทําให
บุคคลผูเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนสมาชิกวุฒิสภาได ใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดเกินหนึ่งวาระ
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ โดยมิใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา การแกไขเพิ่มเติมใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ป จ จุ บั น สิ้ น สุ ด ในวั น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา โดยผู ร อ งทั้ ง สี่ อ า งว า
การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา ใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งประเภทเดียวทําใหดุลยภาพของระบบการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจอธิป ไตยของ
ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนเจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญถูกทําลายและเปนเหตุ
นําไปสูการปกครองระบอบเผด็จการรัฐสภาเสียงขางมาก เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครอง
ขัดตอหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เห็นวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาในนานาประเทศทั่วโลกตางมีที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภาที่แตกตางกันไป บางประเทศมีที่มาของสมาชิกวุฒสิ ภามาจากการแตงตัง้ หรือการเลือกตั้ง
โดยทางออม บางประเทศมีที่มาของสมาชิกวุฒสิ ภามาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนโดยตรง ทั้งนี้เปนผล
เนื่องจากสภาพการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปของแตละประเทศ
การที่ประเทศแตละประเทศมีความประสงคใหระบบการเมืองการปกครองของประเทศและใหสมาชิก
วุฒิสภามีที่มาอยางไรก็เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ในปจจุบัน และอาจจะปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามความตองการของประชาชนผูเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยโดยตรง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญโดยใหสมาชิ กวุฒิสภามีที่มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มิไดเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูปแบบ
รัฐสภา คือ มีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพียงแตแกไขเพิ่มเติมร างรัฐธรรมนูญใหสมาชิกวุฒิสภา
มีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา และ
มิไดทําใหดุลยภาพระบบการตรวจสอบถวงดุลเสียไป ตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยก็เพื่อไมให
องคกรใดองคกรหนึ่งใชอํานาจอธิปไตยเพียงองคกรเดียว เพราะผูใชอํานาจอาจใชอํานาจโดยมิชอบหรือ
ใชอํานาจโดยบิดเบือน ซึ่งในทางทฤษฎีจึงแบงแยกอํานาจอธิปไตยใหองคกรมีการใชอํานาจหนาที่ตางกัน
คือ องคกรฝายนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับกับประชาชน องคกรฝายบริหาร
มีอํานาจหนาที่ในการใชบังคับกฎหมาย และองคกรฝายตุลาการมีอํานาจหนาที่ในการตีความกฎหมาย
และวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท และใหมีระบบการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจระหวางองคกรดังกลาว
ไมใหมีการผูกขาดการใชอํานาจเพื่อเปนหลักประกันวาอํานาจอธิปไตยยังเปนของประชาชนและการใชอํานาจ
ขององค ก รดั ง กล า วเป น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม ซึ่ ง เป น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติรับรองหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยไวในมาตรา ๓
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สําหรับประเด็นที่การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน โดยมีการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา อาจทําใหวุฒิสภาจะถูกแทรกแซงหรือครอบงําจากฝายการเมืองนั้ น
เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ บัญ ญัติให สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีฐ านะ
เปนผูแทนปวงชนชาวไทย การปฏิบัติหนาที่จะตองไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือ
ความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน อันเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทยและดวยความซื่อสัตยสุจริตไดนั้น ตองเกิดจาก “จิตสํานึกที่ดี”
อันเปนมโนธรรมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองยึดถือและปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ที่ดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ ตองไมยึดถือประโยชนสวนตนหรือประโยชนของพวกพอง
หรือเห็นแกอามิสสินจางใด ๆ อันที่จะทําใหถูกแทรกแซงหรือครอบงําจากการปฏิบัติหนาที่จากฝายการเมือง
หรือบุคคลอื่น ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาหรือคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของสมาชิกวุฒิสภาจึงมิใชประเด็นที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาจะถูกแทรกแซงหรือครอบงําจากฝายการเมือง
นอกจากนี้ การประชุมรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว รัฐสภาไดกระทํา
ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ตลอดมา และไดมีการนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติ ม
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๗) แลว ขณะนี้อยูในกระบวนการ
ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่จะมีพระบรม
ราชวินิจฉัยทรงลงพระปรมาภิไธย หรือไม ประการใด การดําเนินการใดสมควรตองระมัดระวังอยางยิ่ง
ด ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละเทิ ด ทู น สู ง สุ ด เหนื อ เกล า เหนื อ กระหม อ ม ประกอบกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ไดวินิจฉัยไววา กรณีอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๘
วรรคสอง แลว แตยังไมมีคําสั่งประการใดจากอัยการสูงสุด หากปลอยใหกระบวนการลงมติในวาระ
ที่สามลุลวงไปแลว แมตอมาอัยการสูงสุดจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวา กระบวนการแกไข
เพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล า วนั้ น เป น ไปโดยมิ ช อบด ว ยมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ ง ให เ ลิ ก การกระทํ า
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ก็จะไมสามารถบังคับตามคําวินิจฉัยในทางใดไดอีก รวมทั้งไมอาจยอนคืนแกไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ดัง กล าวได ฉะนั้น ตามคํ าขอท า ยคํ าร องที่ข อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ วิ นิจ ฉัย สั่ง การ ใหผู ถูก รอ งทั้ งหมด
เลิกการแกไขรัฐธรรมนูญ ตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น ในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญไมอาจวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําตามคําขอได สวนการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคสอง ไมไดใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนไดแตอยางใด กรณีไมจําตองพิจารณาในประเด็นอื่น
ตอไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตนทั้งหมด จึงเห็นสมควรใหยกคํารอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

