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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของนายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ 
สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๙ (๔) ประกอบมาตรา ๑๑๕ (๕) หรือไม่

	 	 	 	 	 ประธานวุฒิสภา		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ร้อง
ระหว่าง
	 	 	 	 	 นายอิทธิพล		เรืองวรบูรณ์	สมาชิกวุฒิสภา	 		 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ถูกร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 ประธานวุฒิสภา	ผู้ร้อง	ส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของนายอิทธิพล	 	 เรืองวรบูรณ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๙	 (๔)	 ประกอบมาตรา	 ๑๑๕	 (๕)	 หรือไม่	
โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
		 คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๕๑	
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เรื่อง	 กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 ลงวันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	
๒๕๕๐	 โดยในการสรรหาดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาให้ผู้ถูกร้อง	 ซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อจากองค์กรในภาคอื่นให้เป็นผู้ได้รับการสรรหา	 และเมื่อวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ต่อมาได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	อำเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนม	
โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่	 ๒๐	กันยายน	๒๕๕๒	นายยุทธนา	 	 เรืองวรบูรณ์	 บุตรของผู้ถูกร้อง
ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง	 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	 อำเภอศรีสงคราม	 จังหวัดนครพนม	 ลงวันที่	 ๑๔
ตุลาคม	๒๕๕๒	
 คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๓ วา่ผูถ้กูรอ้งเปน็บพุการขีองนายยทุธนา  เรอืงวรบรูณ ์นายกเทศมนตรตีำบลศรสีงคราม



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒/๒๕๕๔
วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๔

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔112112

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงมีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ
การเปน็สมาชกิวฒุสิภาของผูถ้กูรอ้งสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๑๙ (๔) และให้ส่งเรื่องไปยังผู้ร้อง	 เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
ของผู้ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	วรรคสาม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	วรรคสาม	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ถูกร้องเป็นบุพการีของนายยุทธนา
เรืองวรบูรณ์	 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	 อำเภอศรีสงคราม	 จังหวัดนครพนม	 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง	 จึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐
มาตรา	 ๑๑๕	 (๕)	 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	มาตรา	 ๑๑๙	 (๔)	 แล้วมีมติให้ส่งเร่ืองไปยังประธานวุฒิสภา
และเม่ือประธานวุฒิสภาส่งเร่ืองมายังศาลรัฐธรรมนูญ	กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๙๑	 วรรคสาม	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๑๗	(๓)	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณมีปีระเดน็ทีต่อ้งวนิจิฉยัวา่	สมาชกิภาพของนายอทิธพิล		เรอืงวรบรูณ	์	สมาชกิวฒุสิภา	ผูถ้กูรอ้ง
สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๑๙	(๔)		ประกอบมาตรา	๑๑๕		(๕)		
หรือไม่	
		 เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำร้อง	 คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	 และเอกสารประกอบแล้วปรากฏว่า	
นายยุทธนา	 	 เรืองวรบูรณ์	 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	 เป็นบุตรของนายอิทธิพล	 	 เรืองวรบูรณ์	
ผูถู้กรอ้ง	ซึง่เปน็สมาชิกวุฒิสภา	จงึมปีญัหาทีต่อ้งวินจิฉยักอ่นวา่ การทีน่ายยทุธนา  เรอืงวรบูรณ ์ ดำรง 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มิได้มีบทนิยามศัพท์	
คำว่า	 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”	 ไว้โดยเฉพาะ	 แต่เมื่อพิเคราะห์จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ประกอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มีอยู่ในขณะนี้แล้ว	 เห็นได้ว่า	 ตำแหน่ง	
ทางการเมืองหมายถึง	 ตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายและกำกับทิศทาง
การบริหารราชการแผ่นดิน	 ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 หรือส่วนท้องถิ่น
ซึ่งรวมถึงเทศบาลด้วย	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลน้ัน มีอำนาจหน้าท่ีในระดับนโยบายและกำกับทิศทางการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
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ในเขตเทศบาลตำบลดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นตำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง	 ทั้งเมื่อพิเคราะห์
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๑๕	 ทั้งมาตราแล้วจะเห็นได้อีกทางหนึ่งว่า	 ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น	 รวมทั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลด้วยนั้น	 อยู่ในความหมายของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองด้วย	 ดังมาตรา	 ๑๑๕	 (๙)	 ได้บัญญัติถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาไว้อีกข้อหนึ่งว่า	 จะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น	 ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือเคยเป็นแต่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี	 ซึ่งแสดงว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง	 แต่ไม่ประสงค์	
จะให้เป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 ๑๑๕	 (๙)	 นี้	 จึงต้องเขียนยกเว้นไว้	 ดังนั้น	 ผู้ดำรงตำแหน่งนายก
เทศมนตรีตำบลจึงเข้าลักษณะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๑๕	 (๕)	 ซ่ึงมิได้
มีข้อความยกเว้นไว้เหมือนดังในกรณีมาตรา	๑๑๕	(๙)
	 สำหรับข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าจะต้องตีความคำว่า	 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”	 ในมาตรา
๑๑๕	 (๕)	 ให้มีความหมายในระดับเดียวกับคำว่า	 “ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”	ซึ่งเป็นคำ
ท่ีนำหน้ามาก่อนน้ัน	ไม่อาจนำมาใช้ได้	เพราะหลักการตีความกฎหมายดังกล่าว	(ejusdem	generis	rule) 
จะใช้กับกรณีท่ีเป็นคำท่ีมีความหมายท่ัวไปท่ีตามหลังคำท่ีมีความหมายเฉพาะมากกว่าสองคำข้ึนไปเท่าน้ัน
หาอาจนำมาใช้กับกรณีที่มีคำเฉพาะนำหน้าเพียงคำเดียวดังเช่นในมาตรา	 ๑๑๕	 (๕)	 ได้ไม่
 ประกอบกับเม่ือพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	การตรวจ								
สอบการใช้อำนาจรัฐ	และการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้ว	เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์เพ่ือกำหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยกำหนดให้สอดคล้องกับปัญหาการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา	และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ซึ่งอาจถูกครอบงำโดยบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน	เช่น	บุพการี	คู่สมรส	บุตร	เพื่อให้การดำเนินงาน
ของสมาชิกวุฒิสภามีความเป็นกลาง	 โปร่งใส	 และปราศจากการแทรกแซง	 ทำให้สมาชิกวุฒิสภามีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง	 ดังน้ัน คำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ตามบทบัญญัติดังกล่าว
จึงต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแม้ว่าอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถควบคุมการทำงาน หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งนายก
เทศมนตรีได้โดยตรง แต่ก็อาจเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงาน
ในหน้าที่ประจำของราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้
	 ที่ผู้ถูกร้องโต้แย้งว่า	 รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๕๙	 (๖)	 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่เป็น	 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”	 ต้องเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น	 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 บัญญัติว่า	 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 หมายความว่า	 ...	 (๙)
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้หรืองบประมาณ
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา”	 เห็นว่า	บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดกรอบของผู้ดำรงตำแหน่ง
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ทางการเมืองในท้องถิ่นที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่าน้ัน	 และการกำหนด
เกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา	 โดยประกาศ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 มิได้หมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่
มิได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวมิใช่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองแต่อย่างใด
	 ดังนั้น	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า	 ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 เป็นบุพการีของนายยุทธนา		
เรืองวรบูรณ์	 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามซ่ึงเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน	 และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๑๕	(๕)	เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ของผู้ถูกร้องส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๑๙	(๔)	นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	๑๑๕	 (๕)	 คือ	 วันที่นายยุทธนา	 	 เรืองวรบูรณ์	 บุตรของผู้ถูกร้องได้รับ
เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม	อำเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนม

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์ 
สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้อง มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๕) เป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๙ (๔) นับแต่วันที่มีเหตุให้ผู้ถูกร้องมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๕ (๕) คือวันที่นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ บุตรของผู้ถูกร้องได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม




