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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๙/๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕
วรรคสาม มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๖๕ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้” วรรคสาม บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของ
พรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของ
พรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย” วรรคสี่ บัญ ญัติวา “ในกรณีที่
ศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวามติห รือขอบังคับดัง กลาวขัด หรือแยงกับ หลักการพื้น ฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป”
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก
ซึ่ง เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
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จํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเห็นวามติหรือขอบังคับ
ในเรื่ องใดของพรรคการเมื องที่ ตนเป นสมาชิ กอยู นั้ นจะขั ดต อสถานะและการปฏิ บั ติ หน าที่ ของสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย”
บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญดังกลาวอยูในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
เป น การรั บ รองเสรี ภ าพของบุ ค คลในการรวมกั น จั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งตามวิ ถี ท างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและเมื่อรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองโดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็จะมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือง โดยมีหัว หนาพรรคการเมืองเปน ผูแ ทนของพรรคการเมืองในกิจการอัน เกี่ยวกับ
บุ ค คลภายนอก อย า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป น การคุ ม ครองสมาชิ ก พรรคการเมื อ งไม ว า จะอยู ใ นสถานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองจากการดําเนินการของพรรคการเมือง
ซึ่งออกเปนมติหรือขอบังคับพรรค รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในประเด็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองนั้นขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไม และในประเด็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองนั้นขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ กําหนดจํานวน
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา สรุปไดวา นายสถิรพร นาคสุข เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ ครั้ง ซึ่งครบจํานวนตามสัดสวน
ที่พรรคเพื่อไทยไดรับการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีชื่อนายสถิรพร ในประกาศผลการไดรับเลือกตั้ง
เป น สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชีร ายชื่ อ แตอ ย างใด ต อมานายสถิ ร พร ได สมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรและไดรับเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
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ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผูรองกลาวอางวา
พรรคเพื่อไทยมีมติอนุญาตใหนายสถิรพร ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเปนการขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตพรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา ไมเคยอนุญาตใหนายสถิรพร
ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ประเด็นที่ตองพิจารณาในเบื้องตน
จึงมีวา ผูถูกรองที่ ๑ มีมติอนุญาตใหนายสถิรพร ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวเปน
๒ ประเภท คือ สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกบัญ ชีร ายชื่อผูสมัครรับ เลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัด ทําขึ้นและใหผูมีสิทธิเลือกตั้ ง มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียวโดยใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวพรรคการเมืองตองจัดทําขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชีไมเกิน
บัญชีละหนึ่งรอยยี่สิบหาคน ซึ่งเปนจํานวนทั้งหมดของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ สวนการคํานวณสัดสวนผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
ที่จะไดรับเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับการเลือกตั้งรวมกัน
ทั้งประเทศแลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละพรรคการเมืองเปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรง
กับจํานวนคะแนนรวมขางตน โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือง
ไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณไดเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดคํานวณสัดสวนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว
ไมปรากฏชื่อนายสถิรพร ในประกาศผลการไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคเพื่อไทยแตอยางใด นายสถิรพร จึงมิไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเมื่อการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงและประกาศผลการเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวน
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดแลว นายสถิรพร ก็มิไดมีสถานะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีร ายชื่อของผูถูกรองที่ ๑ อีกตอไป เพราะไมมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตาม
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บัญชีรายชื่อนั้นอีกแลว เพียงแตผูที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อซึ่งมิไดรับการเลือกตั้งตามประกาศผลการไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีสิทธิไดเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองใดวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือ
เมื่ อมี การยุ บ สภาผูแ ทนราษฎร รัฐ ธรรมนู ญ กํ าหนดให ป ระธานสภาผูแ ทนราษฎรประกาศให ผูมี ชื่ อ
อยู ใ นลํ า ดั บ ถั ด ไปในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพรรคการเมื อ งนั้ น เลื่ อ นขึ้ น มาเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
แทนตําแหนงที่วา ง ดังนี้ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายสถิรพร มิไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๑ ไมวาพรรคจะมีมติใหนายสถิรพร ออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหรือไมก็ตาม นายสถิรพร ยอมใชสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรได คํารองของผูรองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๕ วรรคสาม
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ใหยกคํารอง
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

