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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๕/๒๕๕๔
วันที่	๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๔

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจุมพฏ บุญใหญ่) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
  พิจารณาวินิจฉัยว่ามติของพรรคเพื่อไทย มีลักษณะขัดต่อสถานะและ
  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ หรือขัด
  หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่

	 	 	 	 	 นายจุมพฏ		บุญใหญ่	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		 	 	 	 	 	 	 					ผู ้ร้อง	
ระหว่าง	
	 	 	 	 	 พรรคเพื่อไทย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 				ผูถ้กูรอ้ง

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 นายจุมพฏ	 	 บุญใหญ่	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสกลนคร	 ผู้ร้อง	 ยื่นคำร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖
(๗)	 ว่า	 มติของพรรคเพื่อไทย	 ผู้ถูกร้อง	 มีลักษณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 ผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จังหวัดสกลนคร	 สังกัดพรรค
พลังประชาชน	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	๒๕๕๐	ต่อมาวันที่	 ๒	 ธันวาคม	๒๕๕๑	ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง
ยุบพรรคพลังประชาชน	 ผู้ร้องได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง	 และผู้ถูกร้องได้มีมติรับผู้ร้อง
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๑	ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีสมาชิก
ของพรรคผู้ถูกร้อง จำนวน ๓๔ คน ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณของพรรค
ผู้ถูกร้องกล่าวหาว่าผู้ร้องกระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง	คณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณจึงได้ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ร้องในเรื่องดังกล่าว	 ตามระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อกล่าวหาและการอุทธรณ์
พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และเห็นว่าผู้ร้องได้กระทำผิดวินัยและละเมิดจรรยาบรรณและข้อบังคับของพรรค
ผู้ถูกร้องอย่างร้ายแรง	 อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพรรคเพื่อไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ข้อ	 ๙	 ข้อ	 ๙(๔)
ข้อ	 ๑๐	 (๗)	 ข้อ	 ๑๒	 ข้อ	 ๑๓	 (๓)	 ข้อ	 ๑๖	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 และ	 (๘)	 ข้อ	 ๑๙	 (๒)	 (๔)	 และ	 (๙)
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โดยมีพฤติการณ์แสดงการฝักใฝ่ แสดงพฤติการณ์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยชัดเจนและ
ไม่เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทย และแสดงออก
ต่อสาธารณะโดยชัดแจ้งว่ามีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพียงในนามเท่านั้น เพื่อไม่ให้หลุดพ้น 
จากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยพฤตินัยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยโดยชัดแจ้ง
เห็นควรให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้อง	 และในการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคผู้ถูกร้อง	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๓	 เมื่อวันที่	 ๗	 กันยายน	๒๕๕๓	ที่ประชุม
ร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องกระทำผิดวินัย
และละเมิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับของพรรคผู้ถูกร้องอย่างร้ายแรง	 จึงมีมติโดยวิธีลงคะแนนลับ
ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องด้วยคะแนนจำนวน	 ๑๗๙	 เสียง	 ซึ่งเป็นจำนวน
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่สังกัดพรรคผู้ร้อง	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๑๐๖	 (๗)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๒๐	และข้อบังคับพรรคเพื่อไทย	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๒๓	ผู้ร้อง
เห็นว่ามติของพรรคผู้ถูกร้องที่ให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคขัดต่อสถานะและการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ วรรคสาม
 
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องนี้ไว้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๖ (๗) หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๐๖	
บัญญัติว่า	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 เมื่อ	 ...	 (๗)	 ลาออกจากพรรคการเมือง
ที่ตนเป็นสมาชิก	 หรือพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัด
พรรคการเมืองนั้นให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก	 ในกรณีเช่นนี้	 ให้ถือว่า
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ	 เว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้
อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ	 คัดค้านว่ามติดังกล่าว
มีลักษณะตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา
๖๕	 วรรคสาม	 ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 และมาตรา	 ๖๕
วรรคสาม	 บัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง	 กรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำนวนที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	 ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น
จะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้	 หรือขัดหรือแย้ง
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กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีสิทธิ
ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ดังนั้น เมื่อผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิก
ของพรรคผูถ้กูรอ้งและผูร้อ้งไดย้ืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่อทุธรณค์ดัคา้นมตดิงักลา่ววา่มลีกัษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๗) และข้อกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๔) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอำนาจรับวินิจฉัยคำร้องนี้ได้

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
ให้นายจุมพฏ บุญใหญ่ ผู้ร้อง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้น มีลักษณะขัดต่อสถานะ
และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ หรือขัดหรือแย้ง
กับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มีเจตนารมณ์ที่จะ
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้เป็นองค์กรทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่มีความเข้มแข็ง	 เป็นรากฐาน
ที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ด้วยการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี
หน้าที่สำคัญในการเสนอและการพิจารณากฎหมาย	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนด	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถาม
การอภิปราย	 และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 การเสนอญัตติซึ่งรวมถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ
ตลอดจนการเข้าชื่อเพื่อควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 เป็นต้น	 และกำหนดให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	 แต่ในขณะเดียวกัน	 เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรถูกครอบงำหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองจนขาดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการตัดสินใจใด	ๆ	 อันเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าท่ีเป็นผู้แทนปวงชน	 รัฐธรรมนญู
ได้บัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา	 ๑๒๒	 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ	 มอบหมายหรือความครอบงำใด	 ๆ	 และต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย	 โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์	 และยังยืนยันหลักการนี้ในมาตรา	 ๑๖๒	 วรรคสอง	 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม	การอภิปราย	และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จึงกล่าวได้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองเป็นบทบัญญัติเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระทำกิจกรรมทางการเมือง
ในระดับของการเข้าใช้อำนาจรัฐโดยองค์กรพรรคการเมืองอันเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลที่เข้าร่วมกับ
พรรคการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคการเมืองในทุกกรณีหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค	 หรือสมาชิกของพรรคการเมืองเห็นว่ามติของพรรคการเมืองใดมีลักษณะ
ตามมาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ก็ย่อมใช้สิทธิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้	 โดยท่ีบุคคลน้ันไม่จำต้อง
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ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแต่อย่างใด	 ในทางกลับกันพรรคการเมืองก็สามารถ
คัดกรองบุคคลเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาให้พรรคการเมืองของตน
มีความเข้มแข็ง	 อันนำไปสู่ความเป็นสถาบันในทางการเมือง	 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้พรรคการเมือง
มีกระบวนการให้สมาชิกของพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิก หากเห็นว่าสมาชิกผู้นั้นมีแนวคิดหรือ
การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้นั้นสังกัด
	 เมื่อพิจารณาเหตุที่พรรคผู้ถูกร้องมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค	 ซึ่งประกอบ
ด้วยเหตุผลที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ร้องขึ้นเวทีในงานสัมมนาของพรรคภูมิใจไทย ที่จัดขึ้น ณ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันท่ี ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยผู้ร้องถอดเส้ือออกแล้วนำเส้ือท่ีมีสัญลักษณ์
ของพรรคภูมิใจไทยมาสวมแทนโดยที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยช่วยสวมใส่ พร้อมทั้งได้ร่วมรณรงค์
และแสดงตนในขบวนแห่ของพรรคภูมิใจไทยโดยสวมเสื้อของพรรคภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลา และ
ผู้ร้องได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากนี้ผู้ร้องจะเข้าร่วมกิจกรรมพรรคภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวและ
ผู้ร้องไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว กรณีของผู้ร้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ความข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความประพฤติของผู้ร้องเองที่แสดงตัวเสมือนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น แม้จะยังมิได้สมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอย่างเป็นทางการก็ตาม เหตุที่ผู้ร้องไม่ลาออกจากพรรคการเมือง
ผู้ถูกร้องแล้วย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสถานะการเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ความประพฤติของผู้ร้องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้อง มิได้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การที่พรรคผู้ถูกร้องเห็นว่าการกระทำของผู้ร้อง
เป็นการผิดข้อบังคับของพรรคอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ร้องพ้นจากสมาชิกของพรรค จึงมิใช่
เป็นเรื่องที่มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือขัดหรือ
แย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแต่อย่างใด	 สำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที	่ ๑/๒๕๔๒	 ที่ผู้ร้องอ้างถึงนั้น	 เป็นเรื่องมติ
ของพรรคประชากรไทยที่ลบชื่อสมาชิกพรรคออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย	 เนื่องมาจาก
การลงมติในสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมิใช่เรื่อง
ความประพฤติิส่วนตัว ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับกรณีของผู้ร้อง

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	มติของพรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้อง
เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้นายจุมพฏ  บุญใหญ่ ผู้ร้อง พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทยน้ัน
มิได้มีลักษณะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องตามรัฐธรรมนญ
หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ วรรคสาม 
ให้ถือว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ร้องส้ินสุดลงนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัย  




