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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต 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
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ บัญญัติวา “บุคคลยอม
มีเ สรี ภ าพในการรวมกัน จั ด ตั้ ง พรรคการเมื องเพื่ อ สร า งเจตนารมณท างการเมื อ งของประชาชนและ
เพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตองสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปน สมาชิกอยูนั้น จะขัดตอสถานะและ
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดัง กลาวขัด หรือแยง กับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้น
เปนอันยกเลิกไป”
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มาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา “บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร …
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น”
มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีได
ในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได
เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว แมภายหลัง
จะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดว ยเหตุใด ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น สงสมาชิกเขาสมัคร
รับเลือกตั้งครบจํานวนแลว
เมื่ อ พรรคการเมื อ งใดส ง สมาชิ ก เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล ว พรรคการเมื อ งนั้ น หรื อ ผู ส มั ค ร
รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งมิได”
มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “เมื่อตํา แหนง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอื่น ใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้ …
(๒) ในกรณีที่เปน ตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีร ายชื่อ
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เลื่อนขึ้นมาเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่ตาํ แหนงนัน้ วางลง เวนแตไมมีรายชื่อเหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู ...”
มาตรา ๒๖๕ บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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(๓) ไมรับ เงิน หรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนว ยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ
ในธุรกิจการงานตามปกติ
(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณี
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย”
พิเคราะหแลว ผูรองยื่นคํารองวา มติของผูถูกรองที่ ๑ ที่อนุญาตใหนายสถิร พร นาคสุข
ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ เปนการขัด
หรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม แตผู ถูก รองที่ ๑ มี ห นั งสือ ชี้แ จงตอศาลรัฐ ธรรมนู ญ ว า
ไมเคยมีมติอนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เนื่องจาก
ไมเคยไดรับหนังสือลาออกของนายสถิรพร นาคสุข เมื่อผูถูกรองที่ ๑ ยืนยันวาไมเคยมีมติอนุญาตให
นายสถิรพร นาคสุข ลาออกจากการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ลําดับที่ ๘๒ และผูรองเองก็ไมสามารถนําเอกสารหรือพยานหลักฐานใดซึ่งเปนมติของผูถูกรองที่ ๑
ที่ผูรองอางมาแสดงตอศาลรัฐธรรมนูญได คงแตกลาวอางลอย ๆ ในคํารองเทานั้น คดีจึงรับฟงไดวา
ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยมีมติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ผูรองเปนสมาชิกอยูที่จะขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม เมื่อรับฟงไดดังกลาวขางตนดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึงไมจําตอง
วินิจฉัยในมาตราอื่นตอไป
ดวยเหตุผลขางตนจึงมีความเห็นใหยกคํารองของผูรองเสีย
นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

