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เรื่อง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 มาตรา	 ๖	
วรรคหนึ่ง	 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธาน	 ก.ร.	
ของประธานรัฐสภา	 และการเป็นรองประธาน	 ก.ร.	 ของรอง	
ประธานรัฐสภา)	 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	
มาตรา	๘	(๑)	(๒)	(๓)	(เฉพาะกรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)	
และ	 (๔)	 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
มาตรา	๗	(๓)	และ	(๕)	มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๕	 และ	
มาตรา	๒๖๖	หรือไม่

๑.  ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำร้องเรียนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสถาบัน 
พระปกเกล้า ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
(เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน 
ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่
 เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดให้การปฏิบัติ 
หน้าที่ของประธานรัฐสภาในฐานะประธาน ก.ร. และรองประธานรัฐสภาในฐานะรองประธาน ก.ร. 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เช่น การบรรจ ุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ว่าบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นประธานก.ร.ของประธานรัฐสภา และการ 

โดย นางสาวสุวิมล  เจียมวงศ์แพทย์  
นิติกร สำนักกฎหมาย

๘๗



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๐/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๘

เป็นรองประธาน ก.ร. ของรองประธานรัฐสภา จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เน่ืองจาก 
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา 
เป็นสมาชิกวุฒิสภา
 (๒) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณี 
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่
 เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สถาบันพระปกเกล้า 
ได้มีหนังสือเชิญประชุมไปถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
มีหนังสือลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าเน่ืองจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานของรัฐ 
อยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา การทำหน้าที่กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าอาจขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ ที่ประชุม
สภาสถาบันพระปกเกล้าจึงมีมติให้สถาบันพระปกเกล้าส่งเรื่องหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือแล้วเห็นว่ามีประเด็น 
เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสถาบัน 
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มี ข้อความชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือ ไม่  ซึ่ ง เป็น เรื่ อ งที่ อยู่ ในอำนาจหน้ าที่ ของศาลรั ฐธรรมนูญ 
ที่จะเป็นองค์กรวินิจฉัย และเห็นว่าสมควรให้ มีการดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสียก่อน รวมท้ัง 
การให้ความเห็นในเรื่องนี้อาจมีผลกระทบกระเทือนในทางการเมืองด้วย จึงเห็นว่ายังไม่สมควร 
พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่หารือ ตามข้อ ๙ (๒) และ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นถือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงแล้วจนถึงกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
และรองประธานรัฐสภาปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการประชุมและในการลงนาม หรืออนุมัติ 
อนุญาตใด ๆ ในฐานะทำการแทนประธานสภาสถาบัน หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ ย่อมกระทบ 
ต่อการดำเนินการของสถาบันพระปกเกล้าอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุปัญหาว่าพระราชบัญญัติสถาบัน 
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่ จะยังคงค้างคาอยู่ตลอดไป และบุคคลตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) เฉพาะผู้นำ 
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ (๔) จะไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ทำให้องค์ประกอบของสภาสถาบัน 
ไม่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 (๓) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มีปัญหาเก่ียวกับ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 
หรือไม่
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ บัญญัติให้มีสำนักงานสภา 
พัฒนาการเมือง เป็นหน่วยงานอิสระในสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงสถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า มาตรา ๗ (๓) ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิก 
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ในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองโดยตำแหน่ง หากหัวหน้าพรรคการเมือง 
ดังกล่าว เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วย และไม่ประสงค์จะส่งผู้แทนก็จะมีปัญหาว่าหัวหน้าพรรค 
การเมืองท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วยจะเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองได้โดยชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่ รวมทั้งกรณีตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งกำหนดให้ประธาน 
คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาซ่ึงเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
เลือกกันเองให้เหลือหน่ึงคน เข้ามาเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองด้วยก็จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ หรือไม่  
และปัญหาดังกล่าวอาจร้ายแรงกว่ากรณีของสถาบันพระปกเกล้า เพราะหากบุคคลตามมาตรา ๗ 
(๓) และ (๕) ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่หรือประธานวุฒิสภาไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะ 
กรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา เพราะเห็นว่าปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) ยังไม่มีคำตอบชัดแจ้งก็จะทำให้ 
องค์ประกอบของสภาพัฒนาการเมืองมีไม่ครบ เมื่อองค์ประกอบมีไม่ครบก็จะดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ 
อนึ่ง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ เองก็มิได้มีบทบัญญัติยกเว้นองค์ประกอบ 
ของสภาพัฒนาการเมืองไว้ดังเช่นที่พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ ทวิ 
ยกเว้นการครบองค์ประกอบไว้ เมื่อเป็นเช่นน้ีก็จะทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๗) และมาตรา ๘๗ (๕) ที่ต้องการให้มี 
สภาพัฒนาการเมืองให้เร็วท่ีสุดไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีชุดแรกแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองไปโดย 
เปล่าประโยชน์โดยยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อไปได้ เพราะองค์ประกอบของสภาพัฒนาการเมือง 
ยังมีไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย 
 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเหตุผลตามคำร้องเรียนแล้วเห็นว่า ปัญหาความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติท้ังสามฉบับดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  
ซ่ึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหน่ึง (เฉพาะในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. 
ของรองประธานรัฐสภา) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑)  
(๒) (๓) (เฉพาะกรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) และพระราชบัญญัติสภา 
พัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๗ (๓) และ (๕) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องน้ีไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ (๑) หรือไม่



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๐/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๐

 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๔๕ บัญญัติว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง 
ได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดย 
ไม่ชักช้า ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
และมาตรา  ๓๐๐  วรรคหา้  บญัญตัวิา่  “ในระหวา่งทีย่งัมไิดม้กีารตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนดเก่ียวกับวิธีพิจารณา 
และการทำคำวินิจฉัยได้...” โดยข้อ ๑๗ ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ 
การทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดว่า “ศาลมีอำนาจพิจารณาวินิ จฉั ยคดี  ดั งต่ อ ไปนี้ ... 
(๑๘) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ ตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ”  
ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเ ด็นคำ ร้องแล้ว เ ห็น ว่า  พระราชบัญญัติท้ังสามฉบับ 
ดังกล่าว ที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเป็นบทบัญญัติ 
แ ห่งกฎหมายที่มี ปัญหาความชอบ ด้วย รัฐธรรม นูญ  กรณีจึง เ ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) เม่ือผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา 
วินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)  
และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๘) 

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๕ วรรคหน่ึง มิใช่เป็นบทบังคับเด็ดขาด เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ได้บัญญัติ 
ข้อยกเว้นไว้ให้ในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ัน หากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับหรือดำรงตำแหน่งกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ก็จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง และควรจะแปลความคำว่า 
“ราชการแผ่นดิน” ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องหรือสอดรับกับ 
จุดประสงค์ของถ้อยคำในตัวบทบัญญัติว่าหมายถึง ราชการบริหารในฝ่ายนิติบัญญัติเท่าน้ัน 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายตุลาการ หรือในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุมเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
อันจะทำให้เป็นการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงหากได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีแล้วจึงได้รับการยกเว้น 



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

๙๑

ให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารได้
 ดังนั้น จึงเห็นว่าการแต่งตั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นสมาชิก
ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกรรมการในหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ 
เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์แห่งการบริหารราชการของฝ่ายนิติบัญญัติ ท้ังมิได้เป็นการกระทำ 
ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู ่ จึงอยู่ในความหมายและขอบเขตของ 
การเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้รับการยกเว้นให้กระทำได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว  จึงกำหนด 
ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
 ประเด็นแรก บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังต่อไปนี้  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ หรือไม่
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง  
(เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. 
ของรองประธานรัฐสภา)
 เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙ บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และ 
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา การที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัตใิห้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
(ก.ร.) ประกอบด้วยประธานรัฐสภาเป็นประธาน ก.ร. รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน ก.ร. น้ัน 
จึงเป็นการแต่งต้ังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับมาตรา ๑๓ บัญญัติให้ ก.ร. มีอำนาจ 
หน้าที่ ในการควบคุมดูแลให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติ น้ี การตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการออกกฎ ก.ร. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  เป็นต้น 
อำนาจหน้าที่และภารกิจของ ก.ร. ดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้การบริหารราชการของ 
ฝา่ยนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               จึงเป็นการตอบสนองต่อการบริหารราชการของฝ่ายนิติบัญญัต ิ
การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ วรรคหน่ึง บัญญัติให้ 
ประธานรัฐสภาเป็นประธาน ก.ร. และรองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน ก.ร. จึงเป็นการแต่งต้ัง 
บุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้อง 
ด้วยข้อยกเว้นให้กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคสอง
 (๒) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะกรณี
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) 
  เห็นว่า พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ บัญญัติให้มีสภา 
สถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย (๑) ประธานรัฐสภาเป็นประธานสภาสถาบัน (๒) รองประธาน 
รัฐสภาเป็นรองประธานสภาสถาบัน (๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้นำฝ่ายค้านใน 
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สภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา 
และ (๔) กรรมการสภาสถาบันซ่ึงเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน
สองคน และกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน
หนึ่งคน ร่วมเป็นกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าด้วยนั้น
 โดยท่ีมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นนิติบุคคล 
อยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา และมาตรา ๙ บัญญัติให้สภาสถาบันมีอำนาจหน้าท่ี 
ควบคุมดูแลกิจการ ท่ัวไปของสถาบัน เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ การเป็นกรรมการสภาสถาบันของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร และ 
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) และ (๔) จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ 
ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องด้วยข้อยกเว้นให ้
กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง
 (๓) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรค ๗ (๓) และ (๕) 
  เห็นว่า พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ บัญญัติให้ประธานรัฐสภา 
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๗ บัญญัติให้สภาพัฒนาการเมืองประกอบด้วย 
สมาชิกดังต่อไปน้ี... (๓) สมาชิกซ่ึงมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้แทนหัวหน้าพรรคการเมือง 
ซ่ึงมีสมาชิกในสังกัดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละหน่ึงคน และ (๕) สมาชิก 
ซ่ึงมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือหน่ึงคน และมาตรา ๒๓ บัญญัติให้มี 
สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานอิสระในสถาบันพระปกเกล้า จึงอยู่ภายใต้การควบคุม 
ดูแลของประธานรัฐสภา สภาพัฒนาการเมืองจึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย 
นิติบัญญัติด้วย ดังน้ัน ถึงแม้ว่าบทบัญญัติมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ของพระราชบัญญัติน้ี จะแต่งต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ก็สามารถ 
กระทำได้ ตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
วรรคสอง
 ประเด็นท่ีสอง การท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งต้ังให้เป็น 
กรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะถือเป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของ
พรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงาน 
ในหน้าท่ีประจำของข้าราชการ              รวมท้ังการบรรจ ุ         แตง่ตัง้        โยกย้าย โอน เลือ่นตำแหนง่ เลือ่นเงนิเดอืน 

๙๒



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการ 
การเมือง อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๖๖ หรือไม่
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ได้บัญญัติการกระทำอันต้องห้ามมิให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าท่ีประจำของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ 
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ในเร่ืองการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตำแหน่ง เล่ือนเงินเดือน และ 
การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง
 การท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับแต่ง ต้ังเ ป็นกรรมการ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐสภาและภายใต้การกำกับ 
ดูแลของประธานรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีอำนาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคลและบริหาร 
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว แต่ก็เป็นการดำเนินงานเพ่ือประโยชน์และตอบสนองต่อภารกิจ 
ของหน่วยงานฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา 
การใช้อำนาจหน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการ
ในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว มิได้เป็นการใช้สถานะ 
หรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำ
ของข้าราชการหรือการบริหารงานบุคคลของฝ่ายอื่น ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ 
ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา
 จึงเห็นว่าการท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๑๘  มาตรา ๖ วรรคหน่ึง  (เฉพาะ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นประธาน ก.ร. ของประธานรัฐสภา และการเป็นรองประธาน ก.ร. ของรอง 
ประธานรัฐสภา) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ 
และมาตรา ๒๖๖

๙๓



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๐/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 (๒) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (เฉพาะ 
กรณีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) และ (๔) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖
 (๓) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ (๓) และ (๕) ไม่ขัดหรือ 
แย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๖ 
 
                                                    

๙๔




