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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๓๙/๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ประเด็นวินิจฉัย
มติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร จะขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แห ง การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม
ความเห็น
ประเด็นพิจารณาเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๕ วรรคสาม บั ญ ญั ติ ว า สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรซึ่ ง เป น สมาชิ ก ของพรรคการเมื อ ง
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง ซึ่งเห็น วามติห รือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมือง
ที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ บัญญัติวา ในกรณีที่สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
เห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของ
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มี สิ ท ธิ ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ดั ง นั้ น
เมื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทย จํานวน ๑๐๘ คน เห็นวามติของพรรคเพื่อไทยที่อนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข
ผูสมัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อสมั ครรับ เลื อกตั้ง นายกองคก ารบริห าร
สวนจังหวัดยโสธร ขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม กรณีตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ผูรองอางวา พรรคผูถูกรองที่ ๑ มีมติอนุญาตใหนายสถิรพร นาคสุข ลาออกจาก
การเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๘๒ เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๖๕ นั้น พิจารณาแลวเห็นวา
นายสถิรพร นาคสุข เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย
ลําดับที่ ๘๒ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในคราวการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอมามีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ตามลําดับ ซึ่งการประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวไมมีชื่อนายสถิรพร นาคสุข เปนผูไดรับ เลือกตั้ ง
เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ แต อ ย า งใด สถานภาพการเป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงสิ้นสุดลง คงมีสถานภาพเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อที่อาจจะ
เลื่อนขึ้นเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางเทานั้น การที่นายสถิรพร นาคสุข แสดงเจตนา
ลาออกจากรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ตามหนังสือฉบับ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร
ซึ่งจะมีการรับสมัครระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเลือกตั้งวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับ เลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร... (๙) เปน สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู บ ริห ารทองถิ่น
บทบั ญ ญั ตินี้ มีเจตนารมณเ พื่อ กํา หนดลัก ษณะของบุ คคลที่ต องหา มมิใ หใ ชสิ ทธิส มัค รรั บ เลื อกตั้ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีหนาที่และบทบาทสําคัญ จึงตองกําหนด
ลั กษณะต องห ามของผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป นสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร ทั้ งนี้ เพื่ อให ผู ที่ จะเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรตองเปนผูมีความประพฤติดี ไมมีลักษณะตองหามและเพื่อมิใหเกิดการขัดแยงในการทําหนาที่
หรือใชอํานาจ จึง หามผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น สมัครรับ เลือกตั้ง เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๕ (๑๓) บัญญัติใหบุคคลผูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น เปนบุคคลตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น หลักการตามมาตรา ๔๕ (๑๓) นี้ มีวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๙)
ทั้ง นี้ เพื่อมิใหเกิด การขัด แยง ในการทําหนาที่ห รือใชอํานาจ ดังนั้น ในขณะที่น ายสถิรพร นาคสุข
สมัครรับ เลือกตั้ง เปน นายกองคการบริห ารสว นจัง หวัด ยโสธร สถานภาพการเปน ผูสมัครรับ เลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อไดสิ้นสุดลงแลว
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได วรรคสอง บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมืองใด
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่งแลว แมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน
ไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว และวรรคสาม
บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งมิได มาตรานี้
ใชบังคับกับกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันการสมยอมกัน
ทางการเมืองและเปนการกําหนดหามพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับ เลือกตั้ง ของพรรคการเมืองถอน
การสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไว ก็เพื่อแกไขปญหากรณีที่ในระหวางการเลือกตั้ง
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หากพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะทําให
ไมอาจจัดการเลือกตั้งได อันเปนการชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งอื่นใหไดรับประโยชน
ในการหามผูสมัครรับเลือกตั้งถอนการสมัครรับเลือกตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม นั้น จะมีผลบังคับเมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดออกใบรับใบสมัคร
ใหแกผูสมัครของพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งแลว และยังมีบทบัญญัติหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาว
ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือเขตเลือกตั้งอื่นดวย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
ใหดําเนินการดังตอไปนี้... (๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เลื่อนขึ้นมาเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแทนตําแหนง ที่วาง โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ด วัน นับ แตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตไมมีร ายชื่อเหลืออยูในบัญ ชีที่จะเลื่อนขึ้น มาแทน
ตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู มาตรา ๑๐๙
วรรคหนึ่ง (๒) นี้เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพื่อกําหนดวิธีการใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อแทนตําแหนงที่วางลง เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ประธานสภาผูแทนราษฎรจึงเปนผูมีอํานาจประกาศใหผูมีรายชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางลง และการเลื่อนขึ้นมาแทนนี้
ผูมีชื่อในลําดับถัดไปดังกลาวตองไมมีลักษณะอันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ ดวย
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) มิไดมีบทบัญญัติหามพรรคการเมืองหรือผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งไว อีกทั้งมิไดบัญญัติหามไวในรัฐธรรมนูญมาตราอื่น จึงตองถือตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงเปนคนละกรณีกับ
หลักเกณฑตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๓ ดังนั้น จึงไมเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๒ (๙) มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒)

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ เปนบทบัญญัติวาดวยการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑) แตเนื่องจากนายสถิรพร นาคสุข
ยังมิไดมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และไมปรากฏวาประธานสภาผูแทนราษฎร
เลื่อนรายชื่อของนายสถิรพร นาคสุข ขึ้นมาแทนบัญชีตําแหนงที่วางลง จึงไมเปนการกระทําอันตองหาม
ตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง (๑)
กรณีมีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา การที่ผูรองอางวามติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕
วรรคสาม หรือไม นั้น ขอเท็จจริงตามคํารอง เอกสารประกอบคํารอง และคําชี้แจงแกขอกลาวหาและ
เอกสารประกอบของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ แลว ไมปรากฏวาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีมติอนุญาตให
นายสถิรพร นาคสุข ลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร อีกทั้งผูรอง
ก็ไมสามารถนํามติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาแสดงตามที่กลาวอางได ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงฟงไมไดวา
มีมติของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่อนุญาตให นายสถิรพร นาคสุข ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร อันจะขัดตอสถานะ
และการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐาน
แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕
วรรคสาม จึงใหยกคํารอง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นใหยกคํารอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

