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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๙/๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒)
และมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
ความเห็น
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นายสถิรพร นาคสุข เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลําดับที่ ๘๒ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๔ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอมามีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ ลงวัน ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
และลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามลําดับ ซึ่งตามการประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาว ไมมีชื่อ
นายสถิรพร นาคสุข เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแตอยางใด
ตอมา นายสถิรพร นาคสุข แสดงเจตนาลาออกจากรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการรับสมัครระหวางวันที่ ๑ ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
และเลื อ กตั้ ง วั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต ก็ ไ ม ป รากฏว า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ มี ม ติ อ นุ ญ าตให
นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออกของ
นายสถิรพร นาคสุข แตอยางใด ทั้งผูรองก็ไมสามารถนํามติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาแสดงตามที่กลาวอางได
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา บุคคลผูมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ... (๙) เปนสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวก็เพื่อกําหนดลักษณะของบุคคล
ที่ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีหนาที่
และบทบาทสําคัญตอการปกครองประเทศ ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการขัดแยงในการทําหนาที่หรือใชอํานาจ
เมื่ อ พิ จ ารณาพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๕ (๑๓) ที่บัญญัติใหบุคคลผูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เปนบุคคลตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น ก็เห็นไดวา หลักการตามพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๔๕ (๑๓) ก็มีวัตถุประสงค
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๙) กลาวคือ เพื่อมิใหเกิดการขัดแยงในการทําหนาที่หรือใชอํานาจ
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีนายสถิรพร นาคสุข ขณะที่สมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดยโสธร สถานภาพการเปนผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลงแลว
จึงไมเปนกรณีที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๙)
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ เรื่องการถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนบทบัญญัติทใี่ ชกับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง มิใชแบบบัญชีรายชื่อเชนกรณีนี้
กรณีนายสถิรพร นาคสุข จึงไมใชกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) เปนบทบัญญัติที่กําหนดวาในกรณีที่ตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไป
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับ แตวันที่ตําแหนง นั้นวางลง เวน แตไ มมีร ายชื่อเหลืออยูในบัญ ชี
ที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ก็ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิก
เทาที่มีอยู ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด แตผูมีชื่ออยู
ในลําดับถัดไปดังกลาวตองมีคุณสมบัติหรือไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญทุกประการ รัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) มิไดมีบทบัญญัตหิ ามพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับ เลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งมิไดมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราอื่นหามไว กรณีนายสถิรพร นาคสุข จึงไมใชกรณีที่จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒)
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ เปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในระหวาง
การปฏิบัติห นาที่ของสมาชิกรัฐสภา ดัง นั้น สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจึง ตองหามมิใหดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) แตนายสถิรพร นาคสุข
ยังไมไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จึงไมใชกรณีที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑)
สวนปญหาวา มติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ผูรองกลาวอางนั้น ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐ ธรรมนูญ หรือขัด หรือแยง กับ หลักการพื้น ฐานแหง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
หรือไม นั้น พิจารณาแลวเห็นวา นายสถิรพร นาคสุข ยังไมไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลย
สวนหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นั้น
ศาลรัฐ ธรรมนู ญไดเคยมีคําวิ นิจฉัยที่ ๘๕/๒๕๔๗ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๔๗ วางหลักไวว า
“หลั ก การพื้ น ฐานแห ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
รัฐธรรมนูญมิไดใหความหมายไว แตเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลวเห็นวา ยอมหมายถึง
หลักการตาง ๆ เปนตนวา (๑) ประชาชนในราชอาณาจักรไทยเปนเจาของอํานาจอธิปไตย (๒) ประชาชน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนไปใชอํานาจในการบริหารกิจการของประเทศและทองถิ่นตาง ๆ (๓) รัฐจะตอง
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว (๔) รัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนดังกลาวไมไดเวนแตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย และ (๕) ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ
ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและยอมรั บ หลั ก การปกครองโดยเสี ย งข า งมากที่ เ คารพเสี ย งข า งน อ ย”
นอกจากนั้ น ในกรณี นี้ ไม ป รากฏว า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ มี ม ติ อ นุ ญ าตให น ายสถิ ร พร นาคสุ ข
ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออกของนายสถิรพร นาคสุข แตอยางใด
อีกทั้งผูรองก็ไมสามารถนํามติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาแสดงตามที่กลาวอางได ดังนั้น จึงยังรับฟงไมไดวา
มีมติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร อันจะเปนการขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕
วรรคสาม
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงใหยกคํารองของผูรอง
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

