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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล 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 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ... สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเห็นวามติ
หรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนนั้ จะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ขั ด หรื อ แย ง กั บ หลั ก การพื้ น ฐานแห ง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได
ผูรองอางวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผูถูกรองที่ ๑ (พรรคเพื่อไทย)
มีมติสงรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยผูถูกรองที่ ๒ (คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ) ได ป ระกาศเมื่ อ วั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏชื่ อ นายสถิ ร พร นาคสุ ข
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๑ ลําดับที่ ๘๒ ทั้งนี้
ตอมาเมื่อวัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายสถิรพร นาคสุข ไดมีหนังสือถึงผูถูกรองที่ ๑
ขอลาออกจากรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร พรอมทั้งขออนุญาตใชชื่อและภาพเครื่องหมายของผูถูกรองที่ ๑
ในการรณรงคหาเสียง โดยผูถูกรองที่ ๑ ไดมีมติอนุญาตใหลาออก
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เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรไดครบวาระ
การดํารงตําแหนง เปนเหตุใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรประกาศ
ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนด
ระยะเวลารับเลือกตั้งระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
และประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏชื่อนายสถิรพร นาคสุข เปนผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑ แตเนื่องจากผูรอง
เห็นวา มติอนุญาตของผูถูกรองที่ ๑ เปนโมฆะ และผูถูกรองที่ ๒ ไมสามารถมีมติรับนายสถิรพร นาคสุข
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรไดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๕ (๑๓) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๖๕
ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา ไมเคยมีมติอนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากไมเคยไดรับหนังสือลาออก และไมเคยอนุญาต
ใหใชชื่อและภาพเครื่องหมายของผูถูกรองที่ ๑ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
แตอยางใด เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยมีนโยบายในการสงบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ ผูถูกรองที่ ๑ เห็นเพิ่มเติมอีกวา สถานะของการเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอยูจนถึงวันประกาศผลการเลือกตัง้ เทานั้น ดังนั้น การที่นายสถิรพร
นาคสุข ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๑ ลําดับที่ ๘๒
ไดใชสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรยอมชอบแลว เพราะการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงแลวและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบถวนแลว เปนเหตุใหสถานะของการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งไดสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติ การยื่น หนังสือลาออกจากบัญ ชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
นายสถิรพร นาคสุข เปนเพียงการแสดงเจตนาไมตองการอยูในบัญชีรายชื่ออีกตอไปเทานั้น
ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา เมื่อไดพิจารณาหลักฐานอันเปนหนังสือยื่นตอหัว หนาพรรคเพื่อไทย
ขอลาออกจากรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแลว
จึง มีม ติวาใหน ายสถิร พร นาคสุข เปนผูสมัครรับ เลือกตั้งนายกองคการบริห ารสว นจังหวัด ยโสธรได
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อันเปนการดําเนิน การโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบและมติที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว
ตอมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูถูกรองที่ ๒ จึงไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการ
บริห ารสว นจั ง หวัด ยโสธรโดยประกาศใหน ายสถิร พร นาคสุข เปน ผูไ ดรับ การเลือกตั้ง นอกจากนี้
สําหรับขอหามถอนการสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓
วรรคสาม นั้น จะมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองไดรับใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
จากเจาหนาที่จนถึงวันที่ผูถูกรองที่ ๒ ไดประกาศผลการเลือกตั้ง และกฎหมายก็มิไดกําหนดหามมิให
บุคคลที่มีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นแตอยางใด
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของกับขออางของผูรอง ไดแก
๑. รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ บั ญ ญัติ ว า
“บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ...
(๙) เป น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ...” มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม บั ญ ญั ติ ว า
“... เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งมิได” มาตรา ๑๐๙
บัญญัติวา “เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการดังตอไปนี้ ... (๒) ในกรณีที่เปน
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แทนตํ าแหน ง ที่วา ง โดยตอ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ด วัน นับ แตวัน ที่ตําแหนง ว างลง
เวน แตไ มมี ร ายชื่อเหลื ออยูในบัญ ชีที่จะเลื่อนขึ้น มาแทนตําแหนงที่ว าง ใหส มาชิกสภาผู แ ทนราษฎร
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ประกอบด ว ยสมาชิ ก เท า ที่ มี อ ยู ...” มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ ง (๑) บั ญ ญั ติ ว า
“สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต อ งไม ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ หน า ที่ ใ ดในหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการ
สวนทองถิ่น”
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๒. พระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๕
บัญญัติวา “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ... (๑๓) เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ...”
พิเคราะหบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลวมีประเด็นสําคัญอันควรวินิจฉัยเบื้องตนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๓ วาจะใชบังคับแกขอเท็จจริงตามคํารองของผูรองไดหรือไม โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓
วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงจะมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น
และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได” วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว แมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว” แสดงใหเห็นไดวา มาตรา ๑๐๓
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กําหนดหลักเกณฑไ วสําหรับ กรณีผูสมัครรับ เลือกตั้งแบบแบง เขตเทานั้น
มิไดมีความมุงหมายใหใชบังคับแกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดวยแตอยางใด ทั้งมาตรา ๑๐๓
วรรคสาม จะมีผ ลบั ง คั บ ในระหว างที่ยั ง มิ ไ ด มีก ารประกาศผลการเลื อกตั้ง เทา นั้น การถอนตัว จาก
การสมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นไปแลวยอมทําไดโดยชอบ เมื่อขอเท็จจริงตามคํารอง
เปนกรณีการขอลาออกจากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากที่ผูถูกรองที่ ๒
ไดประกาศผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นจนเสร็จสิ้นไปแลว มิใชการถอนตัวผูสมัครรับเลือกตั้งออกจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต ทั้งยังเปนการขอลาออกภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแลวดวย
จึงมิใชกรณีที่อยูภายใตบังคับแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ ซึ่งผูรองอางเปนเหตุสําคัญของการยื่นคํารอง
เปนคดีนี้ ทั้งนายสถิรพร นาคสุข ก็มิใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่นายสถิรพร นาคสุข ลาออก
จากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ จึงไมขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไมขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด กรณีจึงไมมีมูลที่จะตองพิจารณา
ประเด็นอื่นอีกตอไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวาการที่นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ จึงไมขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ และไมขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนทรงประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
และใหยกคํารอง
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

