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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรฯ จะกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมไดหรือไม อยางไร
ประเด็ น ที่ ส อง การกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปขึ้ น ใหม
เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรใด
ความเห็น
ประเด็นที่หนึง่ วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรฯ จะกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมไดหรือไม อยางไร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“พระมหากษั ต ริ ย ท รงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจที่ จ ะยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรใหม” วรรคสอง บัญญัติวา “การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวา
สี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร” บทบัญญัติดังกลาวเปนการถวงดุลอํานาจระหวางอํานาจบริหารหรือคณะรัฐมนตรีกับ
อํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภา โดยใหอํานาจคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร
เมื่อมีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ขององคกรผูใชอํานาจทั้งสองฝาย โดยนายกรัฐมนตรี
เปนผูทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยและนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ การยุบสภาผูแทนราษฎรมีผลให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๑) ดังนั้น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง จึงตองกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎรใหมเปน การเลือกตั้ง ทั่ว ไปในคราวเดียวกัน ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎรดัง กลาว
และในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ก็บัญญัติใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงเมื่ออายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๑
ก็บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) คณะรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีจะปฏิบตั ิหนาทีไ่ ดเทาที่จําเปน ภายใตเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด เชน ไมใชอํานาจแตงตัง้
โยกยายขาราชการหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือให
บุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงาน
หรือโครงการหรือมีผลเปนการสรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป หรือไมใชทรัพยากรของรัฐ
หรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง เปนตน จึงเห็นไดวา การที่รัฐธรรมนูญ
ตองกําหนดระยะเวลาสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ไมนอยกวา
สี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร ก็โดยมีเหตุผลมิใหคณะรัฐมนตรีที่พนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ และอยูในระหวางรักษาการ อยูในตําแหนงรักษาการนานเกินไป หรือเพื่อมิใหมีการกําหนด
วันเลือกตั้งเปนการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นจนเกินไป จึงตองกําหนดระยะเวลาเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม
ไวอยางแนนอนชัดเจนไวในรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดวาเมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงและมีผลให
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเชนเดียวกัน ไดกําหนดใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป โดยกําหนดระยะเวลาไวภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
การเลือกตั้งนับเปนสาระสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทนในแงมุมหนึ่ง
การเลือกตั้งเปนกระบวนการที่เปนกิจจะลักษณะแตเพียงกระบวนการเดียวของการที่ประชาชนจะเขาไป
มีสวนรวมในการสรางเจตนารมณของรัฐ และในอีกแงมุมหนึ่งการเลือกตั้งเปนแหลงที่มาแหงความชอบธรรม
แตเพียงแหลงเดียวของการใชอํานาจปกครองประชาชนของผูปกครอง แตผลของการเลือกตั้งนั้นจะเปน
ที่ยอมรับและเปนแหลงที่มาแหงความชอบธรรมของผูปกครองอยางแทจริงก็ตอเมื่อการเลือกตั้งเปนไปโดย
โปรงใส สุจริต เที่ยงธรรม และมีความเสมอภาค รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มีเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดใหองคกรที่ทําหนาที่จัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ คือคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง โดยมี ห ลั กการที่สํ าคัญ กํา หนดใหค ณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เปน องคก รตรวจสอบที่
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ตองการความเปนอิสระและตองไมมีจุดเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียในการเลือกตั้ง
โดยตรง ดว ยเหตุนี้ รัฐ ธรรมนูญ จึง กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต องหาม และกํา หนดกระบวนการ
ในการสรรหา เพื่อใหไดบุคคลที่มีความซื่อสัตย บริสุทธิ์ ไรมลทินมาเปนกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้
ยัง มีเจตนารมณที่ตองการใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเปน กลางในการทําหนาที่ในตําแหนง
จึง มีบ ทบัญ ญัติกําหนดวากรรมการการเลือกตั้ง จะตองไมเปนขาราชการ พนัก งาน หรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
หรือไมประกอบอาชีพอิสระอื่นใด และการที่ตองหามมิใหดํารงตําแหนงดังกลาว ก็เพื่อมิใหเกิดปญหา
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติในการทําหนาที่ที่สําคัญ
ดังกลาว
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม โดยมีวัตถุประสงคหลักของการเลือกตั้งใหเปนไปโดยโปรงใส สุจริต เที่ยงธรรม และ
มีความเสมอภาค เพื่อใหผลของการเลือกตั้งนั้นเปนที่ยอมรับและเปนแหลงที่มาแหงความชอบธรรม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันจะมีผลตอความชอบธรรมของการเขาเปนรัฐบาลทําหนาที่บริหารราชการ
แผนดินตอไป แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาผูรอ งไดดาํ เนินการเพื่อจัดใหมีการเลือกตัง้ ตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบ สภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๗ แลว พบปญ หาอุปสรรคตอ
การจัดการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก กลาวคือ มีกลุมผูชุมนุม ปดลอมสถานที่รั บสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหลายสถานที่ จนเปนผลใหมีเขตเลือกตั้งที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
มาสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จํ า นวน ๒๘ เขต และมี เ ขตเลื อ กตั้ ง ที่ มี ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เพี ย งคนเดี ย ว
เปนจํานวน ๑๖ เขต ผูรองจึงไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวาภายใตสถานการณที่สังคมมีความขัดแยง
ทางการเมื อ งอย า งรุ น แรงและไม มี ท า ที ว า จะยุ ติ ล งได โ ดยง า ยภายในระยะเวลาอั น สั้ น นี้ หากผู ร อ ง
จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งเปนการทั่วไปตามกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ต อ ไป ก็ ไ ม อ าจจะรั ก ษาการให ก ารเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะมี ขึ้ น ดํ า เนิ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญได อีกทั้งยังอาจเปนเหตุใหความขัดแยงทางการเมืองลุกลามบานปลาย
เปนเหตุรุนแรงเกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมากได และเพื่อแกไข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ปญหาอุปสรรคดังกลาว ผูรองจึงเห็นควรใหนายกรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบบังคมทูลเกลาทูลกระหมอม
เสนอพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งเสียใหม
เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวแลว เห็นวา ผูรองมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปน หนาที่ที่สําคัญและเปน ความรับผิด ชอบ
ที่ผูรองจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จและใหผลของการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให
สามารถมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง อันจะเปนผลใหสภาผูแทนราษฎร
สามารถพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒
วรรคหนึ่ง แตปญหาอุปสรรคที่ผูรองกลาวอางและเปนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงอยูในขณะนี้จะมีผล
ทําใหการจัดการเลือกตั้งไมแ ลว เสร็จภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ กําหนด อัน จะเปนผลใหจํานวน
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรที่ไ ด รั บ การเลือ กตั้ ง มีจํ า นวนน อ ยกว า ร อยละเกา สิ บ หา ของจํา นวนสมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรทั้ง หมด ซึ่ง ตามข อเท็จ จริ งย อมเกิด ขึ้น ได ปญ หาตา ง ๆ ดัง กล าวจะทํา ให ผูร อ ง
ตองจัดการเลือกตั้งซ้ําแลวซ้ําอีก มีผลกระทบตองบประมาณที่ใชในการจัดการเลือกตั้งและปญหาที่สําคัญ
คือจะเปนเหตุใหความขัดแยงทางการเมืองลุกลามบานปลายกลายเปนเหตุรุนแรงเกิดความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก ซึ่งปญหาดังกลาวไดเคยเกิดขึ้นมาแลวในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนเปนผลใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา
การจัดการเลือกตั้งในครั้งนั้นทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม ไมไดผูแทนปวงชนอยางแทจริง
ตามระบอบประชาธิปไตย อัน นําไปสูการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อันเปนเหตุผลสว นหนึ่ง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่มีคําวินิจฉัยมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงเห็นวา
เหตุตามที่ผูรองยกขึ้นอางเพื่อใหมีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม มีเหตุผลหนักแนนเพียงพอที่จะปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ประกอบกับ
ระยะเวลาที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง นั้น ก็มีเจตนารมณ
เพียงเพื่อมิใหมีการไดเปรียบหรือเสียเปรียบจากการดําเนินการใด ๆ ของคณะรัฐมนตรีรักษาการภายหลัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

การยุบสภาผูแทนราษฎรเทานั้น ซึ่งเมื่อเหตุผลที่สมควรเลื่อนกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร มีความสําคัญกวาเพราะหากไมดําเนินการ
เลื่อนการเลือกตั้งจะทําใหมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ และจะเปนผลใหการเลือกตั้งที่จะจัดให
มีขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งยอมทําใหการเลือกตั้งไมบรรลุ
วัตถุประสงคของการเลือกตัง้ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรฯ จึงสามารถเลื่อนออกไปได
โดยต อ งตราเปน พระราชกฤษฎี กาใหมี ผลเปน การเลื่ อนการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรที่เ ป น
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ออกไป
ประเด็ น ที่ ส อง การกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปขึ้ น ใหม
เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรใด
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๖ (๔) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ เมื่ อ มี ก ารกํ า หนดการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปภายหลังการยุบสภาผูแทนราษฎรและพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดวันเลือกตั้งดังกลาวไวแลว โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
มาตรา ๕ ไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
อันเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ตองการใหทั้งสององคกร
ตางชวยเหลือและเกื้อกูลกันใหการปฏิบัติภารกิจในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปตามที่ผูรองเสนอจึงเปน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปน
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองไดมีการปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ตามที่ผูรองไดนําเสนอ ซึ่งเมื่อไดมีการปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามที่ผูรอง
ไดนําเสนอแลวยอมนําไปสูการเลือกตั้งที่เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สวนขั้นตอนตอไปยอมเปน
อํานาจหนา ที่ข องนายกรัฐ มนตรีที่ จะทูลเกล าทูลกระหม อมถวายพระราชกฤษฎีกาเพื่อเลื่อนกําหนด
วันเลือกตั้งทั่วไป เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ ก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

ประเด็นที่หนึ่ง วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรฯ สามารถกําหนดขึ้นใหมได โดยตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ประเด็นที่สอง การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปขึ้นใหมเปนอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยเปน
อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปขึ้นใหม เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

