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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๕/๒๕๖๓ 

วันที ่๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
เร่ือง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) 
ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของนางสาวศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) 
ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒) หรือไม

             ประธานสภาผูแทนราษฎร                            ผูรอง
       ระหวาง

               นางสาวปารีณา  ไกรคปุต  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ที ่๑  
นางสาวศรนีวล  บญุลอื สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ที ่๒ ผูถกูรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๕๗ คน เขาชือ่รองตอผูรองขอใหสงคาํรองไปยงัศาลรฐัธรรมนญู

เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต ผูถูกรองที่ ๑ และนางสาวศรีนวล บุญลือ ผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลง 
และขอใหมีคําส่ังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ใหผูถูกรองท้ังสองหยุดปฏิบัติหนาที่
จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย

กรณผีูถกูรองที ่๑ ผูเขาชือ่เสนอคาํรองกลาวอางวาประชาชนหมูบานหนองนํา้ใส ตาํบลรางบัว 
อาํเภอจอมบึง จงัหวัดราชบุร ีมคีวามประสงคจดัตัง้ปาชมุชนในพ้ืนทีบ่านหนองน้ําใสท่ีอยูในเขตปาสงวน 
แหงชาต ิปาฝงซายแมนํ้าภาชี ซึ่งพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ระบุวา 
“พื้นที่บริเวณใดเปนพื้นที่ที่บุคคลใดไดรับอนุญาตเขาทําประโยชน ใหกันบริเวณดังกลาวออกจากพื้นที่

 ระหวาง
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๐๐จุ ล นิิ ติ

ที่จะขอจัดตั้งปาชุมชน” แตในระหวางที่ประชาชนและเจาหนาที่ศูนยปาไมราชบุรีตรวจสอบพื้นที่ 
เพ่ือจัดทําคําขออนุญาตจัดทําโครงการปาชุมชนน้ัน นางสมพร จึงรุ งเรืองกิจ ไดแสดงเอกสาร
การครอบครองท่ีดินในพืน้ทีบ่างสวน ซึง่เจาหนาทีศ่นูยปาไมราชบุร ีเจาหนาทีส่าํนกังานท่ีดนิ สาขาจอมบึง 
กรรมการหมูบาน และตัวแทนของนางสมพรรวมปรึกษากันแลวในเบ้ืองตนพบวา พื้นที่บางสวน
ที่จะจัดตั้งปาชุมชนทับซอนกับพื้นที่ที่อางเอกสารการครอบครองที่ดินและไมสามารถระบุแนวเขต
ที่ชัดเจนได เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชาชนจึงรองเรียนตอผูถูกรองที่ ๑ ขอใหตรวจสอบ
ทีดิ่นของนางสมพรดงักลาว ตอมาวนัที ่๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ นายอาํเภอจอมบงึจดัประชมุขาราชการ
กรมปาไม กรมการปกครอง กรมท่ีดิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลรางบัว เพื่อพิจารณาเร่ืองดังกลาว ผูถูกรองท่ี ๑ เขารวมประชุมและแจงตอที่ประชุมวา
จะกําชับ ประสาน เรงรัดการตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อที่จะใหพื้นท่ี
ดังกลาวเปนปาชุมชนไดเร็วขึ้น

ผูเขาชื่อเสนอคํารองมีความเห็นวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เปนการใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะท่ีเปนการกาวกายหรือ
แทรกแซงเพือ่ประโยชนของตนเอง ของผูอืน่ หรอืของพรรคการเมอืง ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม 
ในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๘๕ (๑) เปนเหตุใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรอง
ที่ ๑ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗)

กรณีผูถูกรองที่ ๒ ผูเขาชื่อเสนอคํารองกลาวอางวาเว็บไซต “ไทยโพสต” เผยแพรขาว 
มีเน้ือความวา “นางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พรรคอนาคตใหม 
เดินทางมายังทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเขาพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยนัดหมายมาพูดคุยเร่ืองการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม ภายหลังจากสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบวาระแรกของรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓ การเดินทางมาครั้งนี้ไดเขาประตูดานหลังของตึกบัญชาการ 
มเีจาหนาทีจ่ากหนาหองนายอนทุนินาํไปพบและพยายามกนัตวันางสาวศรนีวลไมใหพดูคยุกบัสือ่มวลชน 
ทั้งนี้ มีรายงานวานางสาวศรีนวลเขาพบนายอนุทินบอยคร้ังที่กระทรวงสาธารณสุขดวย ภายหลัง
การเขาพบ ประมาณ ๓๐ นาที นางสาวศรีนวลเปดเผยวาตนนําผูบริหารโรงพยาบาลจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม เขาพบนายอนุทินเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางที่พักเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลจอมทองที่ถูกไฟไหมไปกอนหนาน้ี ไมมีเรื่องการเมืองแตอยางใด ถาไมบริสุทธ์ิใจคงไมกลา
มาที่นี่ และขออยาหยิบยกมาเปนประเด็นการเมือง เพราะกลัววาการทํางานชวยเหลือประชาชน
จะไมคืบหนา”

ผูเขาชื่อเสนอคํารองมีความเห็นวาการกระทําของผูถูกรองท่ี ๒ เปนการใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เปนการกาวกายหรอื
แทรกแซง เพือ่ประโยชนของตนเอง ของผูอืน่ หรอืของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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๑๐๑

ในเรือ่งการกระทาํการในลกัษณะทีท่าํใหตนมสีวนรวมในการใชจายเงนิงบประมาณหรอืใหความเหน็ชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๕ (๒) เปนเหตใุหสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองที ่๒
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗)

ผูรองตรวจสอบลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอคํารองแลวเห็นวา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อเสนอ
คํารอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง จึงสงคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนี้

(๑) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑)

(๒) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒)

(๓) มีคําสั่งใหผู ถูกรองทั้งสองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง 

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจรับคํารองไววนิจิฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง หรอืไม
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองปรากฏวาสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร จํานวน ๕๗ คน ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรท้ังหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อรองตอผูรองขอใหสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลง เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรกระทาํการกาวกายหรอืแทรกแซงเพือ่ประโยชนของตนเองในการปฏบิตัริาชการหรอื
การดาํเนนิงานในหนาทีป่ระจาํของขาราชการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑) 
และผูถูกรองท่ี ๒ ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกระทําการกาวกายหรือ
แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
ในเรือ่งการกระทาํการในลกัษณะทีท่าํใหตนมสีวนรวมในการใชจายเงนิงบประมาณหรอืใหความเหน็ชอบ
ในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒)

กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๕) ศาลรฐัธรรมนูญจงึ
มคีาํส่ังรับคาํรองไววนิจิฉยัและใหผูถกูรองท้ังสองยืน่คาํช้ีแจงแกขอกลาวหา สาํหรับคาํขอใหผูถกูรอง
ทั้งสองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง นั้น เห็นวา ขอเท็จจริงตามคํารอง
ยังไมปรากฏเหตอุนัควรสงสยัวาผูถกูรองทัง้สองมกีรณตีามทีถ่กูรอง ในชัน้นี ้ศาลรฐัธรรมนญูจึงยัง
ไมสั่งใหผูถูกรองทั้งสองหยุดปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๐๒จุ ล นิิ ติ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา
ประเด็นที่หนึ่ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสุดลง 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๑) หรือไม นับแตเมื่อใด
ขอเท็จจริงในคดีฟงไดวา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผูถูกรองที่ ๑ เขารวมประชุมกับ

ขาราชการหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งปาชุมชนในพื้นที่บานหนองนํ้าใส 
ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยแจงตอที่ประชุมวา จะกําชับ ประสานงาน เรงรัด
การตรวจสอบหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อที่จะใหพื้นที่ดังกลาวเปนปาชุมชนไดเร็วขึ้น 
เมื่อพิจารณาการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แลว ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทเห็นวา การกระทํา
ของผูถกูรองที ่๑ เปนเพยีงการตดิตามเรือ่งรองเรยีนของประชาชนในพืน้ท่ีอาํเภอจอมบงึซึง่เปนพ้ืนที่
ในเขตเลือกต้ังของผูถูกรองท่ี ๑ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด
กรณียังฟงไมไดวาผูถูกรองที่ ๑ ใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกระทําการ 
อันมีลกัษณะท่ีเปนการกาวกายหรือแทรกแซงในเร่ืองการปฏิบตัริาชการหรือการดําเนินงานในหนาทีป่ระจํา
ของขาราชการและหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ (๑)

ประเด็นที่สอง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ สิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒) หรือไม นับแตเมื่อใด

ขอเท็จจริงในคดีฟงไดวา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผูถูกรองท่ี ๒ เขาพบนายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ ทําเนียบรัฐบาล และมอบ
สําเนาหนังสือแจงปญหาเร่ืองท่ีพักของเจาหนาที่โรงพยาบาลจอมทองไมเพียงพอแกรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ แลว ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติ
เอกฉันทเหน็วา การกระทําของผูถูกรองท่ี ๒ เปนการแจงปญหาท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนท่ีอาํเภอจอมทองซ่ึง
เปนพืน้ทีใ่นเขตเลอืกตัง้ของผูถกูรองที ่๒ เพือ่ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขรบัทราบเทาน้ัน 
และไมปรากฏพฤติการณอื่นใดของผูถูกรองท่ี ๒ ท่ีเขาไปมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณ
หรือใหความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กรณียังฟงไมไดวา
ผูถกูรองที ่๒ ใชสถานะหรอืตําแหนงการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรกระทาํการอนัมลีกัษณะทีเ่ปนการ
กาวกายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทําใหตนมีสวนรวมในการใชจายเงินงบประมาณหรือใหความเห็น
ชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของ
พรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๕ (๒)

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ ไมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบ
มาตรา ๑๘๕ (๑) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองท่ี ๒ ไมสิ้นสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๗) ประกอบมาตรา ๑๘๕ (๒)
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