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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เร่ือง คณะกรรมการการเลือกต้ังขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๒ วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายเทพไท  
เสนพงศ ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) 
และมาตรา ๙๖ (๒) หรือไม

             คณะกรรมการการเลือกตั้ง                            ผูรอง
       ระหวาง 

               นายเทพไท  เสนพงศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร         ผูถกูรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ผูรอง) สงคาํรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 

มาตรา ๘๒ วรรคสี่ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูรองออกประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรือ่ง กาํหนดวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

วนัรับสมัครรับเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ และสถานท่ีทีพ่รรคการเมืองจะสง 
บญัชรีายชือ่ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ ลงวนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
โดยขอ ๑ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที ่๒๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังจากการเลือกตั้ง ผูรองออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ลงวนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือนายเทพไท 
เสนพงศ (ผูถูกรอง) เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค
ประชาธิปตย จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓

ตอมาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ ๔๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหวางนายพิชัย บุณยเกียรติ โจทก กับนายมาโนช เสนพงศ จําเลยที่ ๑ และ

 ระหวาง
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๙๔

ผูถูกรอง จําเลยที่ ๒ วาจําเลยที่ ๑ และผูถูกรองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง (๔) และมาตรา ๑๑๘ ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ เนือ่งจากจําเลยที ่๑ และผูถกูรองกระทาํการฝาฝนกฎหมาย กลาวคือ 
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผูอํานวยการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดวันเลือกต้ัง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งโจทกเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช หมายเลข ๑ จําเลยท่ี ๑ เปนผูสมัครรับเลือกต้ัง หมายเลข ๒ จําเลยที่ ๑ กับผูถูกรอง
เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ภายหลังจากมีการประกาศดังกลาว จําเลยที่ ๑ และผูถูกรอง
รวมกันจดังานเล้ียงนกัศกึษามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชซ่ึงเปนกาํนนั ผูใหญบาน สารวัตรกํานนั 
หรือแพทยประจําตําบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจูงใจใหลงคะแนนหรือใหการสนับสนุน
จําเลยที ่๑ เปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดันครศรธีรรมราช พพิากษาใหจําคุกคนละ ๓ ป มเีหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษใหคนละหนึง่ในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจาํคกุคนละ ๒ ป 
การกระทําของจําเลยท่ี ๑ และผูถูกรองเปนเหตุใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ไมรอการลงโทษ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจําเลยท่ี ๑ และผูถูกรองมีกําหนด ๑๐ ป นับแต
วันที่มีคําพิพากษา

ผูรองพิจารณาเร่ืองการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรอง
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แลวมีมติและคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ี ๕๓/๒๕๖๓ 
วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ วาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองมีเหตุสิน้สดุลง 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) ใหย่ืนคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ

ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสี่ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองส้ินสดุลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) 
(๒)มีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนกวาศาลรัฐธรรมนูญ

จะมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง
(๓) มคีาํสัง่ใหตาํแหนงสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองวางลงนบัแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญู 

อานคาํวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหน่ึง (๑) และมาตรา ๑๐๒ ประกอบพระราชบัญญตัิ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง

๒. ประเด็นพิจารณาเบ้ืองตน
ศาลรัฐธรรมนูญมอีาํนาจรับคาํรองนีไ้วพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๘๒ หรอืไม 
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงตามคาํรองและเอกสารประกอบคํารองเปนกรณีที่ผูรองมีมติ

และคําวนิจิฉยัวาสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิน้สุดลง ตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) เน่ืองจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
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๙๕

มีคําพิพากษาวาผูถูกรองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๑๑๘ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๘๓ จาํคกุ ๓ ป มเีหตุบรรเทาโทษ ลดโทษใหหนึง่ในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ 
คงจําคุก ๒ ป ไมรอการลงโทษ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกรองมีกําหนด ๑๐ ป นับแตวันที่มี
คําพิพากษา ใหสงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญแลว 
กรณีตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังรับ
คาํรองไววินิจฉัย และใหผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา

สําหรับการส่ังใหผู ถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง นั้น เมื่อคดีนี้ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคําพิพากษาลงโทษจําคุก
ผูถูกรอง ๒ ป ไมรอการลงโทษ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกรองมีกําหนด ๑๐ ปนับแตวัน
ที่มีคําพิพากษา กรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยวามีกรณีตามท่ีถูกรอง จึงส่ังใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนับแตวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี
คําวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรทราบ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตาม

รฐัธรรมนญูมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) หรือไม นับแตเมื่อใด
เมือ่ขอเทจ็จรงิปรากฏวา ผูถกูรองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที ่๓ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง ลงวันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ตอมาเมือ่วนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดนครศรธีรรมราชมคีาํพพิากษาวาผูถกูรองซึง่เปนจาํเลย
ที ่๒ ในคดีหมายเลขดํา ที ่๑๗๔/๒๕๖๒ คดหีมายเลขแดงท่ี ๔๘๕/๒๕๖๓ มคีวามผิดตามพระราชบัญญตัิ
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาทองถ่ินหรอืผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึง่ (๔) และมาตรา 
๑๑๘ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ใหจาํคกุ ๓ ป มเีหตบุรรเทาโทษ ลดโทษใหหน่ึงในสาม 
ตามมาตรา ๗๘ คงจําคุก ๒ ป แตการกระทําของผูถูกรองเปนเหตุใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม จึงไมรอการลงโทษ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกรองมีกําหนด ๑๐ ปนับแตวัน
ที่มีคําพิพากษา 

เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) ตามประเด็นแหงคดีนี้ บัญญัติ
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองส้ินสดุลงเม่ือเปนบคุคลผูมลีกัษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
เลอืกต้ัง ตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) โดยมาตรา ๙๖ (๒) กาํหนดใหบคุคลท่ีอยูในระหวางถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง บทบัญญัติ 
ของรฐัธรรมนูญเกีย่วกบัการกาํหนดลกัษณะตองหามการใชสทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลนัน้ มกีารแกไข
เพิม่เตมิจากรัฐธรรมนูญทีผ่านมาโดยเพ่ิมความวา “ไมวาคดีนัน้จะถงึท่ีสดุแลวหรอืไม” ซึง่สอดคลอง
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creo




คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๙๖

กับหลักการที่วาคําพิพากษาของศาล ยอมมีผลใชบังคับไดจนกวาศาลสูงจะมีคําพิพากษา
เปนอยางอืน่ ดงันัน้ เม่ือศาลมีคาํพพิากษาใหเพกิถอนสิทธเิลอืกต้ังของผูใดแลว ผูนัน้ยอมมลีกัษณะ
ตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้ทันทีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๖ (๒) และเขาลักษณะตองหามของ
บคุคลในการสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๙๘ (๔) การทีร่ฐัธรรมนญูกําหนด
ใหนําลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกต้ังของบุคคลดังกลาวมาเปนเหตุใหสมาชิกภาพ
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๖) โดยไมตองรอใหมคีาํพพิากษา
อันถึงที่สุด เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลผูใชอํานาจนิติบัญญัติในฐานะผูแทนปวงชน
ชาวไทยตองไดรบัการกล่ันกรองคุณสมบตัเิบือ้งตนและลกัษณะตองหาม เพือ่เปนหลกัประกันวา ผูดาํรง
ตาํแหนงสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนบคุคลทีม่คีวามประพฤตแิละคณุสมบติัเปนทีย่อมรบั และ
เปนทีเ่ชือ่ถอืของสาธารณชน ปฏิบติัหนาทีอ่ยางซือ่สตัยสจุรติ ปราศจากเหตมุวัหมองในการทีจ่ะปฏบิตัิ
หนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม ไมทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกเกียรติและศักด์ิศรีของสภาผูแทนราษฎร 
การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทําความผิดจนศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอันตอง
ดวยลักษณะตองหามของบุคคลผูใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๖ (๒) 
แลว สมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูนัน้ยอมไมอาจอยูในฐานะทีจ่ะไววางใจในความสจุรติได และไมสมควร
ใหเขามามีอาํนาจในทางการเมืองอืน่อกีดวย

สําหรับขอโตแยงของผูถูกรองท่ีวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ บัญญัติเหตุตาง ๆ ที่มีผลให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง แตไมไดระบุถงึเหตุเก่ียวกบัการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลอืกต้ัง เปนลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๖ (๒) ไวโดยตรง จงึไมมผีลใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลง นอกจากนี้ การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนญู มาตรา ๙๖ (๒) จะตองเกดิขึน้ใน “วนัเลอืกตัง้” เทานัน้ เห็นวา เมือ่พจิารณาบทบัญญตัิ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ซึ่งกําหนดลักษณะตองหามอันเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง สวนมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๖ เปนเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อตีความประกอบกันแลว หากมีเหตุตามมาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๖ 
ระหวางการดาํรงตาํแหนง จึงจะมผีลทาํใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิน้สดุลงระหวาง 
การดํารงตําแหนงได มิใชเปนเพียงลักษณะตองหามขณะที่ผูถูกรองใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือ
ใชสิทธิเลือกตั้งเทานั้น

สวนขอโตแยงของผูถกูรองทีว่าหากใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรอง 
ตองสิ้นสุดลงทั้งที่คําพิพากษาในคดียังไมถึงที่สุดจะเปนผลรายและกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกรอง 
และเปนบทบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ (๙) มาตรา ๙๘ (๑๐) หรือมาตรา ๙๘ (๑๑) 
ที่บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงเม่ือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อนัถงึทีส่ดุแลว แตขอเท็จจริงแหงคดีนีเ้ปนกรณีตามมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และ
มาตรา ๙๖ (๒) ซึง่ใชคาํวา “อยูในระหวางถูกเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ไมวาคดีนัน้จะถงึทีส่ดุแลว หรอืไม” 
โดยไมไดใชคําวา “คําพิพากษาอันถึงที่สุด” บทบัญญัติลายลักษณอักษรมีความชัดเจน ไมอาจ
ตีความเปนอยางอื่น ยอมหมายความวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองส้ินสุดลง 
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๙๗

เมื่อตองคําพิพากษาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองใหคดีถึงท่ีสุดกอน ขอโตแยงของผูถูกรอง
ฟงไมขึน้ สวนทีผู่ถกูรองอางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ซึง่เปนบทบัญญตัคิุมครองผูตองหาหรือจาํเลย 
ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยการสนันิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจําเลยเปนผูบรสิทุธิจ์นกวา
จะพิสูจนไดวากระทําความผิดนั้น เห็นวา “กรณีของผูถูกรองเปนการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 
ทางรฐัธรรมนญูในปญหาทีเ่กีย่วกับความถกูตองสมบรูณของการดํารงตาํแหนงทางการเมือง ศาลรฐัธรรมนญู
จึงตองพิจารณาลายลักษณอักษรและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ขอโตแยงของผูถูกรอง
ขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน

เม่ือขอเทจ็จรงิในคดน้ีีฟงไดวา ผูถกูรองเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรตัง้แตวนัเลอืกตัง้ คอื 
วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ตอมาวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ ศาลจงัหวดันครศรธีรรมราชมคํีาพพิากษา
ใหเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูถกูรองมกีาํหนดสบิปนบัแตวนัท่ีมคํีาพพิากษา สมาชกิภาพของสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองจงึสิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) 
และมาตรา ๙๖ (๒)

ประเดน็ทีส่อง เมือ่วนิจิฉยัวาสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิน้สดุลง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) แลว สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงนับแตเมื่อใด

เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อไดรับเรื่องไวพิจารณา หากปรากฏ
เหตุอันควรสงสัยวาสมาชิกผูถูกรองมีกรณีตามท่ีถูกรอง ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหสมาชิกผูถูกรอง
หยดุปฏิบตัหินาทีจ่นกวาศาลรฐัธรรมนญูจะมคีาํวนิจิฉยั ... ในกรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวาสมาชกิภาพ
ของสมาชิกผูถกูรองสิน้สดุลง ใหผูนัน้พนจากตําแหนงนับแตวันทีห่ยุดปฏิบัติหนาที ่แตไมกระทบตอกจิการ
ที่ผูนั้นไดกระทําไปกอนพนจากตําแหนง” บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติ
วาดวยการพนจากตาํแหนงของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีถ่กูศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสัง่ใหหยดุปฏบิตัหินาที ่
ซึ่งมิไดใหอํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเมื่อวันที ่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหผูถูกรองหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลรัฐธรรมนูญ
จะมคีาํวนิิจฉยั ศาลรฐัธรรมนูญจงึตองสัง่ใหผูถกูรองพนจากตาํแหนงนบัแตวนัทีห่ยดุปฏบิตัหินาทีน่ัน้ 
ดงันัน้ สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองจงึสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๘๒ 
วรรคสอง นับแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เปนตนไป

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผู ถูกรองสิ้นสุดลงทําใหมีตําแหนง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งวางลง และตองดําเนินการ
ตราพระราชกฤษฎีกาเพือ่จดัใหมีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้ขึน้แทนตาํแหนง
ทีว่างภายในสีส่บิหาวนันบัแตวนัทีต่าํแหนงสมาชกิสภาผูแทนราษฎรวางลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๕ 
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๒ จึงใหถือวาวันที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลง คือ 
วนัทีศ่าลรฐัธรรมนูญอานคาํวนิจิฉยัใหแกคูกรณฟีงโดยชอบตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัตใิหคําวินิจฉัย
ของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๙๘

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรของผูถกูรองส้ินสดุลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๔) และ
มาตรา ๙๖ (๒) นบัแตวนัทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคํีาสัง่ใหผูถกูรองหยุดปฏิบติัหนาที ่คือ วนัที ่๑๖ กนัยายน 
๒๕๖๓ และใหถอืวาวนัทีศ่าลรัฐธรรมนูญอานคําวนิจิฉัยใหแกคูกรณีฟงตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ใหคําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอาน คือ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เปนวันที่ตําแหนงสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตัง้แบบแบงเขตเลอืกต้ังวางลง ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึง่ 
(๑) ประกอบมาตรา ๑๐๒
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