เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๙/๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๑ ที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อเพื่อสมัครรับ เลือกตั้งเปน นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดยโสธร จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมื อ งของประชาชนและเพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมในทางการเมื อ งให เ ป น ไปตามเจตนารมณ นั้ น
ตามวิ ถีท างการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ยท รงเปน ประมุ ขตามที่ บัญ ญัติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึ่ง เห็น ว ามติห รื อขอ บัง คับ ในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ต นเป น สมาชิ กอยู นั้น จะขั ด ตอ สถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ในกรณีที่ศ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดัง กลาวขัด หรือแยง กับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป
มาตรา ๑๐๒ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ฯลฯ
ฯลฯ
(๙)
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมืองทีส่ งสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว แมภายหลัง
จะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดว ยเหตุใด ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น สงสมาชิกเขาสมัคร
รับเลือกตั้งครบจํานวนแลว
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งมิได
มาตรา ๑๐๙ เมื่ อ ตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรว า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง
เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(๒) ในกรณีที่เปน ตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีร ายชื่อ
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เลื่อนขึ้นมาเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเริ่มนับแตวันเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒) ใหเริ่มนับแตวันถัดจาก
วัน ประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้น
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น
ฯลฯ
ฯลฯ
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณี
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐ วรรคสอง “ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งต อ งไม มี ลั ก ษณะหรื อ ความมุ ง หมาย
ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) การอื่น ตามที่ค ณะกรรมการการเลือกตั้ง กํ าหนด ซึ่ง ตองเปน ไปตามหลักการพื้น ฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของ
จํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเห็นวามติหรือ
ขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ให ถื อ ว า มติ ห รื อ ข อ บั ง คั บ พรรคการเมื อ งซึ่ ง มี ลั ก ษณะและความมุ ง หมายตามมาตรา ๑๐
วรรคสอง (๓) (๔) หรือ (๕) ขัดหรือแยงตอหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับพรรคการเมืองดังกลาวขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับดังกลาวนั้น
เปนอันยกเลิกไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิน่
(๑๓) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัคร
รับ เลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริห ารทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๗) ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา “พรรคการเมือง” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เพื่ อ สร า งเจตนารมณ ท างการเมื อ งของประชาชนตามวิ ถี ท างการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงที่จะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ความสําคัญของพรรคการเมืองที่มีตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทน คือ พรรคการเมืองอยูในฐานะที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวาง
ประชาชนกับ ผู แ ทน เพื่ อ เป ด โอกาสให ป ระชาชนสามารถเข ามามี สว นรว มในการสร า งเจตนารมณ
ทางการเมืองของตนใหปรากฏเปนรูปธรรมได การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับ
ของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ในขณะเดียวกันผูแทนราษฎรก็มีหนาที่ตองเขาไปบริหารประเทศเพื่อตอบสนองเจตนารมณ
ของประชาชนตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
ยัง บัญ ญัติขึ้นเพื่อใหหลักการพื้นฐานสําหรับพรรคการเมืองมีผลบังคับ ใชในทางปฏิบัติไ ดอยางแทจริง
จึงบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ไดต รวจสอบวา มติ ห รื อข อบั ง คั บ ในเรื่อ งใดของพรรคการเมื องที่ต นเปน สมาชิ กอยูขั ด ต อสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือไม ทั้งยังตองถูกตรวจสอบ
โดยศาลรัฐธรรมนูญอีกดวย ตามมาตรา ๖๕ วรรคสี่ และแมวามาตรา ๖๕ วรรคสาม จะมิไดใหคํานิยาม
ความหมายของหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แต ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มีคํ า วินิ จ ฉัย ที่ ๘๕/๒๕๔๗ วั น ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๔๗ วางหลั ก ไว ว 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
หลั ก การต า ง ๆ เป น ต น ว า (๑) ประชาชนในราชอาณาจั ก รไทยเป น เจ า ของอํ า นาจอธิ ป ไตย
(๒) ประชาชนมีสิทธิเลือกผูแทนของตนไปใชอํานาจในการบริหารกิจการของประเทศและทองถิ่นตาง ๆ
(๓) รัฐจะตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว (๔) รัฐจะจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนดังกลาวไมไ ด เวนแตโดยบทบัญญัติแหง กฎหมาย และ (๕) ประชาชน
และเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย และยอมรับหลักการปกครองโดยเสียงขางมากที่เคารพเสียงขางนอย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ ที่บัญญัติวา บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร... (๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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มีเจตนารมณเพื่อกําหนดลักษณะของบุคคลที่ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีหนาที่และบทบาทสําคัญ จึงตองกําหนดลักษณะตองหามของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปน
ผูมีความประพฤติดี ไมมีลักษณะตองหามและเพื่อมิใหเกิด การขัด แยงในการทําหนาที่หรือใชอํานาจ
จึงหามผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ ทั้งสามวรรคนี้ ใชบังคับ กับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันการสมยอมกันทางการเมือง และเปนการกําหนด
หามพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ผูสมัครรับเลือกตั้งไว เพื่อแกไขปญหากรณีที่ในระหวางการเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ถอนการสมัครออกหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะทําใหไมอาจจัดการเลือกตั้งได อันเปนการชวยเหลือ
พรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งอื่นใหไดรับประโยชน ในการหามผูสมัครรับเลือกตั้งถอนการสมัคร
รับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม นั้น จะมีผลบังคับ
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดออกใบรับใบสมัครใหแกผูสมัครของพรรคการเมือง
ที่สมัครรับเลือกตั้งแลว และยังมีบทบัญญัติหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น หรือเขตเลือกตั้งอื่นดวย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อกําหนด
วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแทนตําแหนงที่วางลง เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มีจํานวนครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงเห็นไดวา ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจใหผูมีชื่อ
ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง
อีกทั้งผูมีชื่อในลําดับถัดไปดังกลาวตองไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ ดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ เปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑)
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พิจารณาแลวเห็นวา นายสถิรพร นาคสุข เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลําดับที่ ๘๒ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๔ ในคราวการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 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 ซึ่งการประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวไมมีชื่อนายสถิรพร นาคสุข
เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแตอยางใด นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) ก็มิไดมีบทบัญญัติหามพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไว
อีกทั้งมิไดบัญญัติหามไวในรัฐธรรมนูญมาตราอื่น จึงตองถือตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒)
และกรณีของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไมตองดวยหลักเกณฑตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๓ ที่บังคับใชกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จึงไมมีกรณีที่จะขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒)
เมื่อขอเท็จจริงตามคํารองฟงไดวานายสถิรพร นาคสุข แสดงเจตนาลาออกจากรายชื่อผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๕ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร ระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๕ และเลือกตั้งวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เมื่อนายสถิรพร นาคสุข ยังมิไดมีสถานะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และไมปรากฏวาประธานสภาผูแทนราษฎรเลื่อนรายชื่อของ
นายสถิรพร นาคสุข ขึ้นมาแทนบัญชีตําแหนงที่วางลง โดยในขณะที่นายสถิรพร นาคสุข สมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร สถานภาพการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสุดลงไปแลว ประเด็นอื่นจึงไมจําตองวินิจฉัย ที่ผูรองอางวา “มติของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม” นั้น ขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และ
คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ไมปรากฏวา พรรคผูถูกรองที่ ๑ มีมติอนุญาตให
นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
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เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออกของ
นายสถิรพร นาคสุข แตอยางใด อีกทั้งผูรองก็มิไดนํามติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาแสดงตามที่กลาวอางได
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