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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงเร่ืองของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือขอใหศาล
  รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายจตุพร
 พรหมพันธุ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา
 ๑๐๑ (๓) หรือไม

  ประธานสภาผูแทนราษฎร     ผูรอง
   ระหวาง 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๙๑ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนายจตุพร  พรหมพันธุ ผูถูกรอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา
 ๑๐๑ (๓) หรือไม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 คณะกรรมการการเลือกต้ังไดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง
ทัว่ไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันอาทิตยที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดย
มผีูถกูรองเปนผูสมัครรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ ลำดบัที ่๘ ของพรรคเพ่ือไทย 
ภายหลังการเลือกต้ัง นายตลุย  สทิธิสมวงศ ไดยืน่คำรองฉบบัลงวนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และนายมงคลกิตต  
สขุสนิธารานนท นายชาติชาย  แสงสุข และนายวิวฒันชยั  กลุมาตย ยืน่คำรองฉบับลงวันที ่๖ มถินุายน 
๒๕๕๔ โดยยื่นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง กลาวหาวาผูถูกรอง
ซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพ่ือไทย 
เน่ืองจากกอนท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังผูถูกรองไดถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลเปนผลใหผูถูกรองเปนบุคคล

 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๑๙

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และมีผลใหสมาชิกภาพ
ของผูถูกรองขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๑๙ และมาตรา ๘ และขอบงัคบัพรรคเพือ่ไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ ซึ่งทำใหผูถูกรองขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการประกาศชื่อใหเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร

 คณะกรรมการการเลือกต้ังไดแตงต้ังคณะกรรมการไตสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนคำรอง
ทั้งสองดังกลาว แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหผูถูกรองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีมติใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดวยวากรณี
ของผูถูกรองมีเหตุจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ หรือไม

 ตอมา คณะกรรมการการเลือกต้ังไดพิจารณาผลการดำเนินการของสำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา เมื่อผูถูกรองถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาลจึงเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๐ (๓) ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับการหามบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ ประกอบ
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง และยอมมผีลทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยของผูถกูรองส้ินสุดลง
ตามมาตรา ๒๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัเดียวกนัในวนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
กรณจีงึมผีลใหสมาชกิภาพการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) เนือ่งจากขาดจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองในวัน
เลือกตั้ง จึงใหสงเรื่องไปยังผูรองเพื่อใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
วรรคสาม เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ปรากฏตามคำวินจิฉยัส่ังการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที ่๔๗๖/๑/๒๕๕๔ ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูถูกรองขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนเหตุใหสมาชิกภาพของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา 
๑๐๑ (๓) แลวมีมติใหสงเรื่องไปยังประธานสภาผูแทนราษฎร และเมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร
สงเร่ืองมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยกรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาและการทำคำวินจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินจิฉัย
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 กอนการพจิารณาคด ีนายจรญั  ภกัดธีนากลุ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู แถลงดวยวาจาตอศาล
แสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคานตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ (๖) เนือ่งจากภรยิาเปนโจทกฟองผูถกูรองเปนจำเลยในคดีอาญาและคดอียูในระหวาง
การพิจารณา จงึขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี นายจรูญ  อนิทจาร  นายสุพจน  ไขมกุด และนายเฉลิมพล  
เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นคำแถลงเปนหนังสือตอศาลขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี
เนื่องจากไดเปนโจทกยื่นฟองนายพสิษฐ ศักดาณรงค กับพวก ในคดีอาญาหมายเลขดำที่
อ.๓๙๓๐/๒๕๕๓ ซึ่งผูถูกรองเปนบุคคลคนหน่ึงที่รวมกันใหขาว แตมิไดระบุชื่อไวในคำฟองโดยตรง
ในขณะฟอง แตหากมีการสืบพยานอาจตองมีการเบิกความถึงบุคคลท่ีใหขาวซ่ึงหมายถึงผูถูกรอง
ศาลพิจารณาแลว อนุญาตใหนายจรัญ  ภักดีธนากุล ถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีได สำหรับ
นายจรูญ  อินทจาร  นายสุพจน  ไขมุกด  และนายเฉลิมพล  เอกอุรุ ศาลไมอนุญาต เนื่องจากเหตุผล
ที่ขอถอนตัวไมเปนไปตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กอนท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแหงคดี มีประเด็นที่ตองพิจารณากอนตามคำชี้แจง

แกขอกลาวหาของผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อประกาศรับรองคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อไปแลวตามมาตรา ๔๓ จนกระทั่ง
เมื่อมีการเลือกต้ังและไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแลวโดยไมมีการยื่นคำรองตอศาลฎีกา
กฎหมายไมใหอำนาจคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติความเปนผูสมัคร
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอีก นั้น เห็นวา การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๔๐ เปนขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือกอนการเลือกตั้ง แตตามคำรองท่ีผูรองสงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อขอใหวินิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง เปนการขอ
ใหตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และเปนการดำเนินการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ใหอำนาจกระทำได  ดังน้ันหาก
ภายหลังวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใด
คนหน่ึงมีเหตุส้ินสุดลง ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ยอมมีอำนาจที่จะสงเรื่องนั้นไปยังผูรอง เพื่อใหสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการส้ินสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นได ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้ จึงฟงไมขึ้น

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย มีดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผูถูกรองเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๐๐ หรือไม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๒๑

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

 พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองถูกฟองคดีอาญาในฐานความผิดรวมกันกอการราย รวมกัน
ทำใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา มั่วสุมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไปใชกำลังประทุษรายฯ ใหเกิดความ
วุนวายขึ้นในบานเมือง โดยผูกระทำคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ รวมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝาฝนขอกำหนด
ที่ออกตามบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามคดีหมายเลขดำท่ี อ. ๒๕๔๒/๒๕๕๓ ของศาลอาญา โดยผูถูกรองไดรับการปลอยช่ัวคราวในระหวาง
พิจารณา แตเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศาลไดมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาประกันและผูถูกรองไดถูกคุมขังไว
ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กอนถึงวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองไดยื่นคำรองขอให
ปลอยชั่วคราวตอศาลเพื่อออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตศาลไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ดังนั้น ในวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเปนวันเลือกตั้ง ผูถูกรองยังคงถูกคุมขังอยูที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ตามหมายของศาลในคดีอาญาดังกลาว ผูถูกรองจึงเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
เนื่องจากเปนบุคคลที่ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓)

ประเด็นที่สอง  การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ 
(๓) เปนลักษณะตองหามของบุคคลซ่ึงจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองและมีผลใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกพรรคการเมืองสิน้สดุลงตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึง่ (๓) ประกอบมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๘ วรรคหนึง่ หรอืไม

พจิารณาแลวเหน็วา ผูซึง่จะเปนสมาชกิพรรคการเมืองจะตองมคีณุสมบตัคิอื เปนบคุคลธรรมดา
มีสัญชาติไทยไมวาจะโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง 
ประกอบมาตรา ๘ เปนการเขียนขอความใหรับกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ กลาวคือ กำหนดใหกรณี
ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายเปนลักษณะตองหามของผูท่ีเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองมิไดปฏิบัติตนอยูภายในกรอบของกฎหมาย
จนตองถกูดำเนนิคดแีละถกูคมุขงัอยูโดยหมายของศาลหรอืโดยคำสัง่ทีช่อบดวยกฎหมายโดยมไิดรับ
การปลอยชัว่คราวในวนัเลอืกตัง้ ทำใหเปนบคุคลตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๐๐ (๓) ยอมถือวาเปนลกัษณะตองหามของบุคคลผูซึง่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองดวย จงึเหน็วา 
การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) เปนลักษณะตองหาม
ของบุคคลซ่ึงจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหน่ึง

เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
วรรคหนึง่ ทีบ่ญัญตัวิา “สมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สดุลง เมือ่...(๓) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๙” แลว เหน็วา บคุคลทีจ่ะสมคัรเปนสมาชกิพรรคการเมอืง นอกจากจะตองไมมลีกัษณะ
ตองหามในขณะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลว จะตองไมมีลักษณะตองหามตลอดเวลาท่ีเปน
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๒๒ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมาชิกพรรคการเมืองดวย หากสมาชิกพรรคการเมืองผูใดมีลักษณะตองหามเกิดขึ้นในภายหลัง
ยอมมีผลใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของผูนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น เมื่อผูถูกรอง
เปนบุคคลตองคุมขังอยู โดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) ผูถูกรอง
จึงเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญอันเปนลักษณะตองหามของบุคคล
ซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และเปนผลใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกพรรคเพ่ือไทยของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง (๓)

ประเด็นที่สาม การส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนกรณี
ท่ีทำใหขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปนเหตุใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) หรือไม

พจิารณาแลวเห็นวา การทีร่ฐัธรรมนูญกำหนดใหความเปนสมาชกิพรรคการเมืองเปนคณุสมบตัิ
ของผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและกำหนดระยะเวลาในการเปนสมาชกิพรรค
การเมืองกอนการเลือกต้ังก็เพ่ือใหสมาชิกพรรคการเมืองมีระเบียบวินัย ยึดม่ันในเจตนารมณทางการเมือง
และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกับพรรคการเมืองตลอดไป เพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง
เปนสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น
คณุสมบัตขิองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองจึงไมเพยีงตองมีอยูในขณะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเทานัน้ แตจะตองคงมอียูตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรดวย
สวนกรณทีีบ่คุคลตองคมุขงัอยูโดยหมายของศาลหรอืโดยคำสัง่ท่ีชอบดวยกฎหมายตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๐๐ (๓) นั้น แมวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๓) จะไมกำหนดใหเปนลักษณะของบุคคล
ทีต่องหามมิใหใชสทิธิสมคัรรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตาม แตการสมัครรับเลือกต้ัง
กับการใชสิทธิเลือกต้ังเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นกอนและหลังตางเวลากัน แมบุคคลท่ีตองคุมขัง
อยูโดยหมายของศาลจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันไมเปนลักษณะตองหาม แตการใชสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณาการส้ินสุดสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคนละกรณี
หากในวันเลือกต้ังบุคคลดังกลาวยังคงถูกคุมขังอยู ยอมตองถือวาเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว อันเปน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓)
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ที่บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง
เมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑ แลว เห็นวา คุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว
มิใชตองมีอยูในขณะสมัครรับเลือกตั้งเทาน้ัน แตตองคงมีอยูตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อใดยอมทำให

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๒๓

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันสิ้นสุดลง ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรค
เพือ่ไทยของผูถกูรองส้ินสดุลง จงึเปนกรณีทีท่ำใหขาดคุณสมบัตติามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปน
เหตุใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๖ (๔)

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมาก (๗ ตอ ๑) วา

สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายจตุพร พรหมพันธุ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  
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