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เรื่อง   ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
  วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา ส้ินสุดลง
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ 
  (๕) ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือไม่

	 	 	 	 นายเรืองไกร		ลีกิจวัฒนะ	สมาชิกวุฒิสภา	และคณะ	รวม	๑๖	คน	 	 	 ผู้ร้อง
ระหว่าง	
	 	 	 	 นายไพบูลย์		นิติตะวัน	สมาชิกวุฒิสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือส่งคำร้องของนายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ
รวม ๑๖ คน ผู้ร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายไพบูลย์  นิติตะวัน
สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๑๑๙ (๕) ประกอบมาตรา ๒๖๖ หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา	 ซึ่งต่อมาประธานวุฒิสภาได้แต่งตั้งให้ผู้ถูกร้อง
เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา	 ตามคำสั่งวุฒิสภา	 ที่	 ๒๓/๒๕๕๑
เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา	 ลงวันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๑
คุณหญิงจารุวรรณได้มีหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ลงวันที่ 	 ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๓	
ถึงประธานวุฒิสภา	 เพื่อขอให้วุฒิสภาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 และประธานวุฒิสภามอบหมายให้
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาพิจารณาประเด็นปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว
ต่อมาวันที่	 ๑๔	กรกฎาคม	๒๕๕๓	คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาได้ประชุมพิจารณา
และมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าว	 ตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย	 และต่อมา
คุณหญิงจารุวรรณ	ได้มีหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ลงวันท่ี	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ถึงผู้ถูกร้อง
ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา	 เพื่อขอทราบความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อประกอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๔
วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๔
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และผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาได้แจ้งความเห็น
ทางกฎหมายของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาดังกล่าวไปให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามหนังสือที่ร้องขอในวันเดียวกัน
	 ผู้ร้องเห็นว่า	 สืบเนื่องจากผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยได้รับการเสนอชื่อ
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเคยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในขณะที่คุณหญิง
จารุวรรณดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	กรณีจึงทำให้เห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ใช้สถานะหรือตำแหน่ง
การเป็นสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาประธานวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง
เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง หรือเพื่อประโยชน์ของคุณหญิงจารุวรรณไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของสำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ อนัเปน็การกระทำตอ้งหา้มตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๕)	 จึงเข้าชื่อร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จำนวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภาเพ่ือให้ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๙	
บัญญัติว่า	 “สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 เมื่อ	 ...	 (๕)	 กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	
๑๑๖	มาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖”	มาตรา	๒๖๖	บัญญัติว่า	“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่าย
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง	ของผู้อื่น	หรือของพรรคการเมือง	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในเรื่องดังต่อไปนี้	 (๑)	 การปฏิบัติราชการหรือดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ	 พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น	 ...”	 และมาตรา	 ๙๑	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า	 “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง
ตามมาตรา	๑๐๖	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๑๐)	หรือ	(๑๑)	หรือมาตรา	๑๑๙	(๓)	(๔)	(๕)	(๗)	หรือ	(๘)
แล้วแต่กรณี	 และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่”	 ดังนั้น	 เมื่อสมาชิกวุฒิสภา	 จำนวน	๑๖	 คน	 ซึ่งมีจำนวน	
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 เข้าชื่อร้องต่อประธาน
วุฒิสภาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๙	 (๕)	 และเมื่อประธานวุฒิสภาส่งคำร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ	 กรณี

๓
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จึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๙๑	 วรรคหน่ึง	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทำคำวินิจฉัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๑๗	 (๓)	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ในเบื้องต้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนว่า	 ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่า	 คำร้องแก้ไข	 ฉบับลงวันที่	
๔	 ตุลาคม	๒๕๕๓	 ซึ่งมีนายเรืองไกร	 	 ลีกิจวัฒนะ	 ลงชื่อเพียงผู้เดียวถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๙๑	 หรือไม่	 นั้น	 เห็นว่า	คำร้อง 
ที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และคณะ ยื่นต่อประธานวุฒิสภาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ แลว้ สว่นคำรอ้งแกไ้ขฉบบัดงักลา่วที ่นายเรอืงไกร  ลกีจิวฒันะเปน็ผูแ้กไ้ข
คำร้องนั้น เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง และเหตผุลสนบัสนนุ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและ
การทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)	 การแก้ไขคำร้องดังกล่าวจึงเป็น
การดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยไม่ได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเด็นแห่งคดี
แต่อย่างใด	 คำร้องแก้ไขจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญและข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	แล้ว

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า	 สมาชิกภาพของนายไพบูลย์	 	 นิติตะวัน	 สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๑๙	(๕)	ประกอบมาตรา
๒๖๖	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖๖	 (๑)
บัญญัติห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามิให้ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ	 พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 หรือของผู้อื่น	 หรือเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม	 ทั้งนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้หลักประกันแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายราชการ
ประจำ	 สามารถทำหน้าที่ประจำของตนไปได้อย่างเป็นกลางทางการเมือง	 ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูก
แทรกแซงหรือก้าวก่ายจากฝ่ายการเมือง
	 การที่คุณหญิงจารุวรรณได้มีหนังสือถึงผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประธานวุฒิสภา	 เพ่ือขอทราบความเห็นของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาในประเด็น
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อประกอบการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ถูกร้องในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ประธานวุฒิสภาส่งบันทึกความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่มีการร้องขอ	 และต่อมาคุณหญิงจารุวรรณนำบันทึกความเห็น
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาดังกล่าวไปกล่าวอ้างต่อคณะผู้บริหารของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินนั้น	 เห็นว่า	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและ



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๔
วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๔
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กลั่นกรองกฎหมาย	 ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ	 และพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่ง
และถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 สำหรับอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาตามคำสั่งของประธานวุฒิสภาให้มีหน้าที่ให้
คำปรึกษาและให้ความเห็นทางด้านกฎหมายแก่ประธานวุฒิสภาตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย
และให้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของประธานวุฒิสภา	 เมื่อพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้อง
ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาแจ้งความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาเป็นเพียงการให้ข้อมูลตามท่ีสำนักงานการตรวจเงิน
แผน่ดนิซึง่เปน็หนว่ยงานของรฐั รอ้งขอเพือ่ประโยชนท์างราชการ แมว้า่ คณุหญงิจารวุรรณนำไปใชอ้า้ง
ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้อง ประกอบกับความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวเป็นความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภาซ่ึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของประธาน
วุฒิสภาตามที่ได้รับมอบหมาย มิใช่ความเห็นส่วนตนของผู้ถูกร้อง อีกทั้งการปฏิบัติราชการหรือ
การดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ย่อมเป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒
จึงไม่ถือว่า ผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง
เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกร้อง ของผู้อื่น ในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำ
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๑)

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ของนายไพบูลย์	 	 นิติตะวัน	 ผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๑๑๙	(๕)	ประกอบมาตรา	๒๖๖

๓




