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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
ปราจีนบุรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่

	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 	 	 		 	 ผู้ร้อง

ระหว่าง
 
	 	 นายเกียรติกร		พากเพียรศิลป์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี	 ผู้ถูกร้อง

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์	สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 เมื่อวันที่ 	 ๗	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 ระหว่างเวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ถึง	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา  
นายเกียรติกร		พากเพียรศิลป์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี	(ผู้ถูกร้อง)	แถลงข่าวลาออก 
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อสื่อมวลชนหลายสาขาที่อาคารรัฐสภาว่า	 ขอลาออกจากการ 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกล่าวยืนยันว่าการลาออกครั้งนี้ไม่ได้ทำตามใบสั่งหรือประชด 
ประชันใคร	 ต่อมาเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทางสื่อมวลชน	 ในวันที่	 ๗	 กันยายน	
๒๕๕๒	 และวันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๕๒	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติในการประชุมเมื่อวันที่	 
๑๐	 กันยายน	๒๕๕๒	 ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ต่าง	ๆ 	 ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย 
ชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวนของ 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วเห็นว่า	 ข้อเท็จจริง 
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จากการสบืสวนสอบสวนฟงัไดว้า่	มกีารกระทำดงักลา่วจรงิ	ดงันัน้	ปญัหาทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จะตอ้งพจิารณาจงึมวีา่ คำกลา่วหรอืคำแถลงตอ่สือ่มวลชนของผูถ้กูรอ้ง ถอืวา่เปน็การลาออกจากการ 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่
	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บทบัญญัติมาตรา	๑๐๖	ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	บัญญัติว่า	“สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไว้อย่างไร แต่โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน 
ให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ สังกัดสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดประสงค์ 
จะลาออกจึงอาจแสดงเจตนาขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต้นสังกัด 
หรือลาออกด้วยวาจา โดยการแสดงเจตนาขอลาออกต่อสาธารณชนก็ได้	 เพราะสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย	มิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของบุคคลใด	จึงสามารถ 
แสดงเจตนาขอลาออกต่อสาธารณชนได้	การที่ผู้ถูกร้องกล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสาขาว่า  
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการแสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อสาธารณชนแล้ว จึงมีผลทำให้สถานภาพการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ประกาศลาออกตามมาตรา ๑๐๖ (๓) ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐	 ดังนั้น	 จึงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	มาตรา	๒๓๖	(๕)	และพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๘	และมาตรา	๑๐	(๑๐)	และ	(๑๑)	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งตามมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง ปรากฏตาม 
คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑๖๙๒/๒๕๕๒

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจรบัคำรอ้งนีไ้วว้นิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๙๑	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	 
บัญญัติว่า	 “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 และมาตรา	 ๙๑	 
วรรคสาม	 บัญญัติว่า	 “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่งเรื่อง 
ไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก	 และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง”	ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า	การแถลงข่าว 
การลาออกของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์ 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี 	 
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เขตเลือกตั้งที่ 	๑	พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	จึงมีมติให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร	และเมื่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ 
วรรคสาม ประกอบขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐  
ข้อ ๑๗ (๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๒	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เกี่ยวข้อง 
ได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	ลต	(กกต.)	๐๓๐๑/๑๘๐๑๑	ลงวันที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	เพื่อรายงาน 
ข้อมูลกรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง	 โดยส่งสำเนาหนังสือ 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์		 
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน	 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า	 จนถึงปัจจุบันนายเกียรติกร	 	 พากเพียรศิลป์	 ยังไม่ได้ส่งหนังสือลาออก 
จากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์	 และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้รับ 
หนงัสอืแจง้ขอลาออกจากการดำรงตำแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจากนายเกยีรตกิร		พากเพยีรศลิป	์							
แต่อย่างใด

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณมีปีระเดน็ทีต่อ้งวนิจิฉยัวา่ สมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของ นายเกยีรตกิร  
พากเพียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๓) หรือไม่
	 พจิารณาแลว้เหน็วา่	เนือ่งจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
มาตรา	 ๑๐๖	 บัญญัติว่า	 “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ...(๓)	 ลาออก”	 
โดยไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกนั้นจะต้องกระทำอย่างไร	 และจะมีผลทำให้สมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อใด	 ดังนั้น	 จึงต้องพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายอื่นว่า	 กรณีได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกภาพ 
สิ้นสุดลงเมื่อลาออกไว้อย่างใดบ้าง	 ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 และบทบัญญัติของกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลาออกแล้วเห็นว่า 
กฎหมายได้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาออกแตกต่างกันไป	กล่าวคือ	ในกรณีอื่น	ๆ 	
หลายกรณี	กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาออกไว้อย่างชัดเจน
	 เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖	 (๓)	 
ไมไ่ดก้ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการลาออกของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไวว้า่จะตอ้งกระทำ 
ในลักษณะอย่างไร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประสงค์จะลาออกจึงอาจแสดงเจตนาขอลาออก 
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้	กล่าวคือ	การลาออกด้วยวาจาจะต้องกระทำด้วยวิธีการที่แสดง 
ให้เห็นถึงเจตนาว่ามีความประสงค์จะลาออก ในส่วนของผู้รับการแสดงเจตนาว่าจะต้องลาออก 



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓100

คำสั่งศาลฎีกา	ที่	๘๔๒๘/๒๕๕๒	
วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

ต่อผู้ใดนั้นเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒  
บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ  
มอบหมายหรือความครอบงำใด ๆ  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น หากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ใดประสงค์จะลาออก จึงอาจแสดงเจตนาลาออกได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือด้วยวาจา โดยผู้รับการแสดงเจตนาอาจเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือต่อสาธารณชนก็ได้	ทั้งนี้	 
เนือ่งจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรยอ่มเปน็ผูแ้ทนของปวงชนชาวไทย	มไิดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของผูใ้ด 
	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า	 ผู้ถูกร้องแถลงข่าวการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดปราจีนบุรี	เมื่อวันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๒	ต่อสื่อมวลชน	ที่อาคารรัฐสภา	และมีการเผยแพร่ภาพ 
ทางสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายกว้างขวาง	 การกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาลาออกด้วยวาจา 
ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน	 จึงเป็นการแสดงเจตนาลาออกของผู้ถูกร้องที่มีผลสมบูรณ์ผูกพัน 
ผู้ถูกร้องแล้ว	อันมีผลทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายเกียรติกร	พากเพียรศิลป์	
ผู้ถูกร้อง	 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	
ตั้งแต่วันที่แสดงเจตนา

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของนายเกยีรตกิร		พากเพยีรศลิป	์สิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๑๐๖	(๓)	ตั้งแต่วันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๑๙/๒๕๕๒	
วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒


