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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
กรณีการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ หรือไม
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูรอง) ยื่นคํารองพรอมความเห็น ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
จนถึงปจจุบัน มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา
พลเอก สายหยุด เกิดผล รองประธานมูลนิธิองค กรกลางเพื่อ ประชาธิปไตย และผูชว ย
ศาสตราจารย บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะ
มีหนังสือรองเรียนตอผูรองวา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
และการจัดการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามประเด็นดังนี้
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็น ในเรื่องการกําหนดระยะเวลาสําหรับการเตรียม
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันนําไปสูการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา
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ยุบสภาผูแทนราษฎรโดยไมเหมาะสมและไมเที่ยงธรรม เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหความเห็น
ตอรัฐบาลแตเพียงวาจะสามารถจัดการเลือกตั้งไดภายในระยะเวลา ๓๑ วัน นับแตวันที่ยุบสภาผูแทนราษฎร
เปนตนไป จนเปนผลใหรัฐบาลไดกราบบังคมทูลเสนอรางพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรที่ไดกําหนด
ระยะเวลาการเลือกตั้งไวในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งหางจากวันยุบสภาเพียง ๓๕ วัน เทานั้น
ทั้ง ๆ ที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๖ ไดกําหนด
กรอบระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งไวใ หดําเนิน การภายใน ๖๐ วัน นับ แตวัน ยุบสภา ซึ่งแสดง
เจตนารมณในการใหมีระยะเวลาที่พอเพียงสําหรับการจัดการเลือกตั้งโดยไมมีการกําหนดลวงหนากอน
การให ความเห็น ในการกํา หนดวั น เลือ กตั้ง ดัง กลา วแม วา อยูภ ายใตก รอบบทบัญ ญั ติข อง
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ แตเปน การดําเนิน การที่ไมเที่ยงธรรม เอื้อประโยชนแ กพรรคการเมือง
ที่เปนรัฐบาลซึ่งเปนผูตัดสินใจยุบสภาและทําใหพรรคการเมืองฝายคานและพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม
เสียเปรียบ เนื่องจากไมมีสวนรวมรับรูกับการเตรียมการและการตัดสินใจดังกลาว อันเปนการขัดกับ
หลักการเรื่องความเปนกลางในทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการในเรื่องการควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
๒. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในคูหาลงคะแนนซึ่งไดจัดไวในลักษณะที่ผูเลือกตั้งจะตองหันหนาเขาคูหาลงคะแนนและหันหลังให
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งคนอื่น ๆ กับทั้งบุคคลภายนอกที่มา
สังเกตการณการเลือกตั้งหนาหนวย ทําใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูเลือกตั้งคนอื่นและบุคคล
ภายนอกสามารถสังเกตเห็นไดวา ผูเลือกตั้งไดใชสิทธิเลือกตั้งหมายเลขใดในบัตรเลือกตั้งอันเปนการละเมิด
หลักการในเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งจะตองดําเนินการโดยใชวิธีการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม อยางชัดแจง
๓. ไดมีขอเท็จจริงปรากฏจากการสอบสวนของคณะอนุกรรมการการสอบสวนที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งตั้งขึ้น ปรากฏวาพรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูสมัครในทุกเขตทั่วประเทศวาจางใหผูสมัคร
จากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขันในการเลือกตั้งตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญ
กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวในหลายเขตเลือกตั้ง จนเปนเหตุให
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คณะกรรมการการเลือกตั้งได มีม ติใ หร องขอตอศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งใหยุบพรรคการเมืองขนาดเล็ ก
ที่รับจางดําเนินการสงผูสมัครตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญกําหนดและดําเนิน คดีอาญากับหัวหนา
พรรคการเมืองขนาดเล็กและเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวมาแลว
พฤติการณดังกลาวนอกจากจะเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว ยังเปนการละเมิด
หลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๘ ที่กําหนดวา
พรรคการเมืองจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งไดเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ๆ อีกดวย
เพราะกรณีดังกลาวหมายความวา พรรคการเมืองขนาดใหญไดเปนผูตัดสินใจกําหนดและดําเนินการใหมี
ผูสมัครสองคน (แมคนหนึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น) ลงสมัครในเขตเลือกตั้งเขตเดียวกันนั่นเอง
๔. ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติสั่งการ
ออกประกาศ และออกคําสั่งในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวนเพื่อวินิจฉัยขอปญหา
โตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไมมีการประชุม
ปรึกษาหารือ หรือมิ ไดมีก ารปรึ กษาหารือกั น โดยกรรมการการเลือ กตั้งครบถว นตามจํานวนที่มีอ ยู
และในการพิจารณาใหความเห็นชอบใหกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ กับการพิจารณา
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก็มิไดมีการประชุมปรึกษาหารือ หรือมิไดมีการปรึกษาหารือกัน โดยกรรมการ
การเลือกตั้งครบถวนตามจํานวนที่มีอยู อีกทั้งในการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก็มิได
ดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมติเอกฉันทตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ประกอบกับบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔๕ (๖) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรกลุม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ ซึ่งกําหนดลักษณะขององคการที่ดําเนิน การในเรื่อง
การเลือกตั้งเชนนี้ไวอยางชัดแจง
ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งทั่วไปดังกลาว จึงมิใชการเลือกตั้งที่แ ทจริงตามความหมายของ
การปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ผูรองพิจารณาแลว เห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนั้น
การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามนัย
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงเปนการใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มิใชเปนการใชอํานาจหนาที่ทางบริหารหรือทางปกครอง
ดังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒/๒๕๔๖ นอกจากนี้ ผูรองเห็นวามติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการจัดใหมีการเลือกตั้งตามคํารองเรียน เชน การจัดคูหาลงคะแนน การออกประกาศกําหนดการ
การประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งที่เปน ลายลักษณอักษร หรือไมก็ตาม มีลักษณะเปน “กฎ” ตามนัย
มาตรา ๑๙๘ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากมีผลบังคับ
เปนการทั่วไปและใชเปนหลักเกณฑสําหรับการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศจึงอยูในอํานาจหนาที่ของผูรอง
จะพิจารณาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามแนวคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๔๓
โดยเหตุที่ขอเท็จจริงตามคํารองเรียนไดปรากฏชัดเจนในสื่อสาธารณะ อีกทั้งเปนเรื่องที่อยูใน
ความสนใจของประชาชน และมีผลกระทบตอระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยสวนรวม จําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน ผูรองจึงมิไดขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีนี้
ผูรองไดพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุผลตามคํารองเรียนที่ไดรับแลว เห็นพองดวยกับคํารองเรียนวา
การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นตาง ๆ ขางตน
มิไดเปนไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กรณีดังกลาวจึงมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตน คือ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี
(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
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(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผู
รองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม
(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ
หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แลวแตกรณี
ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไมชักชา”
คําร องที่ ผูต รวจการแผ น ดิน ของรัฐ สภาจะเสนอเรื่องพรอ มความเห็ น ตอ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ สรุปวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง ไมไดบัญญัติโดยชัดแจงวา
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง องคกรใดเปนองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎ หรือขอบังคับที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอใหพิจารณา แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๖
วรรคหนึ่ง ซึ่งเปน บทบัญญัติทั่วไปในเรื่องอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง เปนบทบัญญัติใ หอํานาจ
ศาลปกครองในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความชอบด ว ยกฎหมายของการกระทํ า ของหน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
ในกํากับดูแลของรัฐบาล ดังนั้น อํานาจหนาที่ของศาลปกครองในการพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๑๙๘
วรรคหนึ่ง จึงตองหมายความถึงเรื่องของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวเทานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งเปน องคกรที่เกิดขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๖ สวนที่ ๔ มิใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับ
ดูแลของรัฐบาล ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เปนปญหา จึงไมอยูในอํานาจการพิจารณา
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วินิจฉัยของศาลปกครอง การที่ ผูตรวจการแผน ดิ น ของรัฐสภาเสนอเรื่องดังกลาวโดยอาศัยอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ วรรคหนึ่ง จึงเปนอํานาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๔๓ วินิจฉัยเปนแนวทางวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยคํารองที่ผูตรวจการแผนดิน ของรัฐสภาเสนอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ เพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหรือขอบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปนองคกรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๖ สวนที่ ๔ มิใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยู
ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา กรณีตามคํารอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน มีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ โดยมีการดําเนินการอันเปนเหตุแหงคํารองรวม ๔ ขอ ดังนี้
ขอ ๑ เหตุ แ ห งคํ าร อ งที่ วา คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ให ความเห็น ในเรื่ องการกํ าหนด
ระยะเวลาสําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันนําไปสูการประกาศกําหนด
วันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรโดยไมเหมาะสมและไมเที่ยงธรรม ขัดกับหลักการ
เรื่องความเปนกลางในทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และ
ขัดกับหลักการเรื่องการควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔
ขอ ๒ เหตุแหงคํารองที่วา การจัดคูหาเลือกตั้งที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหันหนาเขาคูหาลงคะแนน
และหันหลังใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งกับบุคคลภายนอก
ที่ม าสังเกตการณการเลือกตั้ง หนาหนวย เปน การละเมิดหลักการเรื่ อ งการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ ง
ซึ่งจะตองดําเนินการโดยใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม
ขอ ๓ เหตุแหงคํารองที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูสมัครในทุกเขตทั่วประเทศวาจางให
ผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขันในการเลือกตั้งตามที่พรรคการเมือง
ขนาดใหญกําหนด เปนการละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญที่กําหนดวา พรรคการเมืองจะสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งไดเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ตามบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
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มาตรา ๑๐๘ และเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ เหตุแหงคํารองที่วา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ สั่งการ ออกประกาศ และออกคําสั่ง
ในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน เพื่อวินิจฉัยขอปญหาโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไมมีการประชุมปรึกษาหารือหรือมิได
มีการปรึกษาหารือกันโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถวนตามจํานวนที่มีอยู และการพิจารณาประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งมิไดดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมติเอกฉันทตามหลักเกณฑ
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐
ประกอบกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๖) และขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรกลุม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เหตุแหงคํารองขอ ๑ ที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับรัฐบาลในเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร นั้น
แมวาการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเปนการกําหนดโดยรัฐบาลเนื่องจาก
เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาดังกลาว แตการกําหนดวันเลือกตั้งมีความสัมพันธ
กับการจัดการการเลือกตั้งซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญไดใ ห
อํานาจไว และมีกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการในกระบวนการจัดการการ
เลื อกตั้ง หลายประการ การกํ า หนดวั น เลือ กตั้ งที่ รัฐ บาลจะต องกํ าหนดไว ใ นพระราชกฤษฎี กายุ บ
สภาผูแ ทนราษฎร จึงจําเปน ตองประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน ทั้งนี้ เมื่อกําหนด
วันเลือกตั้งแลว การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง ก็จะเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว การมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
วัน เลือกตั้ง รวมทั้งการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปน ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุ บ
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมกับนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปนองคกรที่มีสวน
เกี่ยวของในการตราพระราชกฤษฎีกาและตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ดังกลาว ซึ่ง “พระราชกฤษฎีกา” ไดตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๒๑ อยูใน
ความหมายของคําวา “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ดังนั้น เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอคํารอง โดยมีเหตุแหงคํารองขอ ๑ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็นในเรื่องการกําหนดระยะเวลาสําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
อันนําไปสูการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร จึงเปนการขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนกฎตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับพิจารณาวินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอนี้
เหตุแหงคํารอง ขอ ๒ ที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีเกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหันหนาเขาคูหาลงคะแนนและหันหลังใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งและประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งกับบุคคลภายนอกที่มาสังเกตการณการเลือกตั้ง
หนาหนวย นั้น
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว การจัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะอยางไรก็ตาม จะตองมีที่มาจาก
การพิจารณาเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การพิจารณาเห็นชอบยอมตองเปน “มติ”
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดคูหาเลือกตั้งตามมติดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปอันมี
ลักษณะเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งอยูในความหมายของคําวา “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ จึงเปนการ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘
ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับพิจารณาวินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอนี้
เหตุแหงคํารอง ขอ ๓ ที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีพรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูสมัคร
ในทุกเขตทั่วประเทศวาจางใหผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขัน
ในการเลือกตั้งตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญกําหนด นั้น
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลว ปญหาที่เกิดขึ้น ตามเหตุแ หงคํารองขอนี้ ไมไดเกี่ยวของกับ
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับใด มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับ
วินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอนี้
เหตุแหงคํารองขอ ๔ ที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติสั่งการ
ออกประกาศ และออกคําสั่งในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน เพื่อวินิจฉัย
ขอปญหาโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไมมี
การประชุมปรึกษาหารือ หรือมิไดมีการปรึกษาหารือกันโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถวนตามจํานวน
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ที่มีอยู และการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมิไดดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งหมดโดยมติเอกฉันท ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ประกอบกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๖)
และขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ขององคกรกลุมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เปนการขอใหพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติ สั่งการ ประกาศ และคําสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหากมติ สั่งการ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฉบับใดมีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเฉพาะก็จะมีลักษณะเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งอยูในความหมายของคําวา “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘ จึงเปน การขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญของกฎ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับพิจารณาวินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอนี้ไว
เพื่อประโยชนแหงการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลตํารวจเอก
วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายปริญญา นาคฉัตรีย กรรมการการเลือกตั้ง
ชี้แจงดวยวาจาพรอมทั้งยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตอศาลรัฐธรรมนูญ
สรุปไดวา
ขอ ๑ กรณีกลาวหาวา คณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็นในเรื่องการกําหนดเวลาสําหรับ
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งอันนําไปสูการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไมเหมาะสม ไมเที่ยงธรรม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดชี้แจงวา
๑.๑ การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
มีมูลเหตุมาจากการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีในการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๑๑๖
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติวา “การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทํา
โดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร” ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรี
ใชอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรแลว นายกรัฐมนตรีก็จะตองเปนผูใชอํานาจในการกําหนดวันเลือกตั้งไว
ในพระราชกฤษฎีกาดวย ซึ่งการจะกําหนดระยะเวลากี่วันที่เหมาะสมในการเลือกตั้งนั้นเปนการใชดุลพินิจ
ของนายกรัฐมนตรีเปนการเฉพาะ เพียงแตตองกําหนดภายในเงื่อนไขของระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
มีการยุบสภาผูแทนราษฎร
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๑.๒ โดยข อ เท็ จ จริ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็เปนเพียงแตการใหขอมูลเรื่องของระยะเวลา
ที่จะตองใชในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในเรื่องตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดกรอบระยะเวลาที่จะตอง
ดําเนินการเทานั้น เชน การกําหนดวันรับสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ การแบงเขต
เลือกตั้ง การกําหนดจํานวนหนวยเลือกตั้ง ระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร การแจงรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา และการลงคะแนนเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร เปนตน ซึ่งการใหความเห็นดังกลาวเปนการประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อให
ฝายบริหารไดรับทราบถึงแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตองปฏิบัติและความพรอม
ของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากมีกรณียุบสภาผูแทนราษฎร
โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดกาวลวงไปเสนอแนะหรือกําหนดวา “วันเลือกตั้ง” ควรจะเปนวันใด
ซึ่งเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดวันเลือกตั้ง
๑.๓ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การใดที่ เ ป น การไม เ ที่ ย งธรรมหรื อ
เอื้อประโยชนแ กพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลตามที่มีการกลาวหา เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องนี้แตประการใด และมิอาจที่จะกาวลวงไปพิจารณาวินิจฉัยเพื่อการดังกลาวได
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเพียงผูที่ตองดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งแลวเทานั้น ดังนั้น กรณีที่กลาวอางวาคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ งดํ า เนิน การให ค วามเห็น อั น เป น การขั ด กับ หลั กการเรื่ อ งความเป น กลางทางการเมื อ ง
ตามมาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการในเรื่องการควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นั้น จึงเปนการกลาวอาง
ในลักษณะเปนการใสรายเพื่อลดความนาเชื่อถือตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น
๑.๔ หากจะเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดวันเลือกตั้ง
ที่ผานมาจะเห็นวา ในสมัยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศยุบสภา เมือ่ วันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๑๐๑
วรรคสอง บัญญัติวา “การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใหมเปน การเลือกตั้งทั่วไปภายในเกาสิบวันและวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนด
วัน เดียวกัน ทั่วราชอาณาจักร” แตใ นการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๖
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ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖
ซึ่งเปน การกําหนดวัน เลือกตั้งภายหลังวัน ยุบสภาโดยมีระยะเวลาระหวางวัน ยุบสภากับวัน เลือกตั้ง
หางกันเพียง ๓๑ วัน เทานั้น ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวบัญญัติใหกําหนดวันเลือกตั้งภายใน ๙๐ วัน
๑.๕ กรณีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีระยะเวลาหางกัน ๓๗ วัน นับจากวันยุบสภา ในขณะที่
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหกําหนดวันเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน จึงไมอาจถือวาเปนการกําหนด
ระยะเวลาที่สั้นจนเกินไปจนเปนเหตุสําคัญถึงขนาดที่จะนํามาอางเปนเหตุผลวาเปนการกําหนดวันเลือกตั้ง
ที่ไมเปนธรรมกับพรรคการเมืองอื่นได และในความเปนจริงก็ปรากฏวามีพรรคการเมืองหลายพรรค
ที่สงสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งและก็ไดรับการเลือกตั้งดวย
๑.๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประสานกับพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย
และพรรคมหาชน เพื่อขอรองใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ดวย
แตทั้งสามพรรค ไดปฏิเสธที่จะสงผูสมัคร รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอวา ถาจะเลื่อนวันเลือกตั้ง
ทั้งสามพรรคจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ทั้งสามพรรคไดปฏิเสธที่จะสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ถึงแม
จะไดเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกกี่วันก็ตาม
๑.๗ กรณีดังกลาวแตกตางกับการเตรียมความพรอมในการจัดการเลือกตั้งในกรณีที่
อายุ ข องสภาผู แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงตามมาตรา ๑๑๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องการเตรียม
ความพรอมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเลือกตั้ง พรอมทั้งกําหนดวันเลือกตั้งวาจะเห็นสมควรเปนวันใด
และเมื่อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ใหค วามเห็ น ชอบว า ควรจะกํา หนดวั น เลือ กตั้ ง เป น วั น ใดแล ว
สํา นั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ก็ จ ะนํ า เสนอร า งพระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งกรณีนี้ก็อยูในอํานาจของ
ฝายบริหารที่จะใหความเห็น ชอบดวยหรือไมก็ได เพราะเปน ผูมีอํานาจนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ขอ ๒ กรณีกลาวหาวา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ในคูหาลงคะแนน ซึ่งมีลักษณะที่ผูใชสิทธิจะตองหันหนาเขาคูหาลงคะแนนและหันหลังใหกรรมการ
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ประจําหนวยเลือกตั้งที่มีลักษณะไมเปน ความลับอัน เปนการขัดรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดชี้แจงวา
๒.๑ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ
มาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติใหอํานาจผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะ
กรณีที่เห็นวา บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลตามมาตรา ๑๙๗ (๑)
มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เทานั้น กลาวคือ หากเปนการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งที่ขัดหรือ แยง ตอรัฐ ธรรมนูญ ก็อยูใ นอํานาจของผูต รวจการแผน ดิ น
ของรัฐสภาที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได เนื่องจากเปนกรณีมีปญหาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ทํานองเดียวกับที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเคยเสนอเรื่องพรอมความเห็นกรณีระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดตอรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๒ แตกรณีตามคํารองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหใชบังคับกับการเลือกตั้งทุกประเภทนั้น เปนคนละกรณีกับการออกประกาศ
หรื อระเบีย บของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง ตามคํ าวิ นิจ ฉัย ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ที่ ๒๔/๒๕๔๓
เนื่องจากการจัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะดังกลาวเปนไปตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งมิใชเปน
การออกประกาศหรือระเบียบเพื่อกําหนดการปฏิบัติแ มจะมีลักษณะเปนการทั่วไปใชกับการเลือกตั้ง
ทั่วประเทศ แตก็ไมอาจถือไดวาเปน “กฎ” ตามนัยที่บัญญัตไิ วในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งนิยามคําวา “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
๒.๓ ดังนั้ น การที่คณะกรรมการการเลือ กตั้ง มีม ติ ใ ห ปรับ ปรุง แผนผังที่ เลือ กตั้ ง
โดยการจัดเรียงคูหาเลือกตั้งใหผูใชสิทธิเลือกตั้งหันหนาไปทางผนังกั้นที่เลือกตั้งจากเดิมหันหลังใหและ
ปดประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไวที่ผ นังหรือวัสดุอยางอื่นที่ใ ชกับ
ที่เลือกตั้ง เพื่อใหผูใชสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบหมายเลขประจําตัวของผูสมัครไดอยางถูกตอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

จึงไมอาจพิจารณาไดวา มีลักษณะเปนการออก “กฎ” หรือเปนการใชอํานาจกระทําการในทางบริหาร
หรือทางปกครอง กรณีนี้จึงไมอยูในอํานาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะนํากรณีดังกลาวเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐ ธรรมนูญตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๘ เนื่องจาก
การจัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะดังกลาวเปน การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะ
ในการบริหารจัดการเลือกตั้งในฐานะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือ
จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๒.๔ กรณีการจัดตั้งวางคูหาในการกาบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยมี
ลักษณะกําหนดใหผูใชสิทธิเลือกตั้งตองหัน หลังใหโตะที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทําหนาที่อยู
ซึ่งตางจากเดิมนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๗๕/๒๕๔๘ เมื่อวันจันทรที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบใหดําเนินการจัดแผนผังที่เลือกตั้ง โดยจัดการเรียงคูหาเลือกตัง้ ใหผใู ชสทิ ธิ
เลือกตั้งหันหนาไปทางผนังกั้นที่เลือกตั้งจากเดิมที่เคยหันหลังใหและปดประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ไวที่ผนังหรือวัสดุอยางอื่นที่ใชกับการเลือกตั้งเพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกผูม าใชสิทธิเลือกตั้งไมใ หเกิดความสับ สนเกี่ยวกับตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งเปน สาเหตุใ หเกิดบัตรเสียเปน จํานวนมาก และยังเปนการแกไขกรณีที่มีขอครหาวามีการแอบนํา
บัตรเลือกตั้งออกไปจากคูหาเพื่อใชเวียนเทียนในการลงคะแนน หรือที่มีกรณีกลาวหาวามีการลักลอบ
ใชโทรศัพทมือถือถายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อนําไปรับเงิน จึงควรปรับแผนผังที่เลือกตั้งใหมโดยเรียงคูหา
ลงคะแนนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหันหนาไปทางผนังกั้นที่เลือกตั้ง และปดประกาศรายชื่อผูสมัครไวที่ผนัง
หรือวัสดุอื่นที่ใชกับที่เลือกตั้ง เพื่อใหผูใชสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
ไดอย างถูก ตอง แต ก็ยัง ตองเปน การเลื อกตั้ งโดยตรงและลั บ ตามมาตรา ๑๐๔ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังชวยปองกันการทุจริตในการลงคะแนนเลือกตั้ง เนื่องจากกรรมการ
ประจําหนว ยเลือกตั้ง สามารถสังเกตพฤติกรรมของผูใ ชสิทธิเ ลือกตั้งขณะที่ใ ชสิทธิล งคะแนนได
ซึ่งการจัดคูหาในลักษณะดังกลาวไดใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และนายก
องคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๔๙๙ แหง ในหนวย
เลือกตั้ง จํานวน ๓๕,๕๗๐ แหง ก็ไมปรากฏวามีบุคคลใดโตแยงหรือฟองรองวา การจัดคูหาดังกลาว
เปนการจัดการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด
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๒.๕ หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการประเมินผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว โดยกลุมตัวอยาง
ในสวนประชากร กลุมเปาหมายที่เปนผูใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น ๔,๘๕๒ ตัวอยางนั้น
รอยละ ๗๑.๕ เห็นวา การจัดคูหาในลักษณะดังกลาวไมทําใหมีปญหาอุปสรรคในการลงคะแนนแตอยางใด
๒.๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๙ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงการจัดวางคูหาลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้ง
ในลักษณะดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งแกผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสําหรับ
การจัดการเลือกตั้งทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๔๐๐ เขต เปนการเลือกตั้งทั่วไปนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะดังกลาวในหนวยเลือกตั้งที่อยูในราชอาณาจักร
เปนจํานวน ๘๖,๙๐๑ หนวย ซึ่งกอนที่จะถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการดําเนินการ
จัดคูหาในลักษณะดังกลาวและกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน
๖๓ ประเทศ รวม ๘๖ แหง ไดไปใชสิทธิลงคะแนนมาแลว และยังไดจัดใหมีการลงคะแนนลวงหนา
และการลงคะแนนนอกเขตจังหวัดในลักษณะเดียวกันอีกดวย
๒.๗ สวนกรณีที่มีการกลาววา จะทําใหผูที่อยูภายนอกหรือรอลงคะแนนอยูดานหลัง
เห็นการลงคะแนนนั้น ขอชี้แจงวา การลงคะแนนในคูหา รางกายของผูลงคะแนนจะมีสวนในการปดบังอยู
ยกเวนคนที่มีเจตนาจงใจดูการลงคะแนน อันเปนการละเมิดสิทธิของผูลงคะแนนซึ่งในเรื่องนี้ก็อยูที่กรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งจะตองสังเกตหรือจัดลําดับผูลงคะแนนใหเขาตามคูหาที่วางมิใ หม ายืนซอนกัน
และในการจัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีหนวยเลือกตั้งทั้งหมด ๘๖,๙๐๑ หนวย
มีผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒๙ ลานคนเศษ แตพบวามีกรณีที่เกิดปญหาทําใหสามารถมองเห็น
การลงคะแนนไดเพียงสามราย เทานั้น ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่มีบุคคลใชสิทธิในทางไมสุจริตและ
เปนการละเมิดสิทธิ โดยจงใจทําใหการลงคะแนนซึ่งเปนความลับตามมาตรา ๑๐๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ถูกเปดเผยตอบุคคลภายนอก
นอกจากนั้น การจัดเรียงคูหาลงคะแนนรูปแบบใหมดังกลาวจะชวยอํานวยความสะดวก
ใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งกําหนดในวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๔๙ เพราะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกลาวในแตละจังหวัดมีผูสมัครเปนจํานวนมากยากทีผ่ มู สี ทิ ธิ
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เลือกตั้งจะจดจําหมายเลขของผูสมัครได และจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกตรวจตามหนวย
เลือกตั้ง พบความจริงวามีปญหากรณีผูที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีจํานวนมาก เมื่อเขาคูหาลงคะแนนแลว
แตไมสามารถจําหมายเลขของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ตนจะลงคะแนนได โดยเฉพาะผูสูงอายุ ดังนั้น
การจัดเรียงคูหาลงคะแนนรูปแบบใหมจะชวยใหผูที่มาใชสิทธิเลือกตั้งจดจําและมองเห็นหมายเลข ชื่อ
และรูปถายของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ติดไวที่ผนังหรือฉากกั้นไดอยางชัดเจน และการจัดเรียงคูหาลงคะแนน
รูปแบบใหมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ซึ่งมีการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนสามพันกวาแหงก็มิไดเกิดปญหาดังกลาวแตอยางใด
และจากการศึกษาดูงานการเลือกตั้งในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน ฝรั่งเศส ลาว
เอลซัลวาดอร มลรัฐ มิเนโซตา มลรัฐ แคนซัส มลรัฐ แคลิฟอรเนีย และมลรัฐ เมน สหรัฐอเมริกา
ก็จัดคูหาเลือกตั้งในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบใหมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดนํามาใช
๒.๘ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๐/๒๕๔๙ เมื่อวันจันทรที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ประชุมไดพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลและองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดคูหาเลือกตั้ง
แบบใหม เชน จากรองประธานมูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พลเอก สายหยุด เกิดผล)
คณะกรรมการสิทธิม นุษยชนและกลุม พัน ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แ สดงความคิดเห็นวา
การจัดวางคูหาเลือกตั้งในปจจุบันทําใหสามารถสังเกตเห็นการลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดงาย
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาความเห็นของบุคคลดังกลาวแลวเห็นวา กรณีที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง
ของบุคคลที่ใชเครื่องมือสําหรับถายภาพเคลื่อนไหว เชน วีดีโอ หรือกลองถายภาพนิ่งที่สามารถดึงภาพ
ผูลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งไมไดระมัดระวังขณะทําเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งหรือถือบัตรเลือกตั้ง
เพื่อพับบัตรโดยการดึงภาพและถายภาพลอดใตขอศอก หรือสวนอื่น ของรางกายทําใหอาจมองเห็น
การลงคะแนนได แตก็เปนเฉพาะบางกรณีเทานั้น หากเปนกรณีปกติทั่วไปผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่ยืนเขาแถว
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งก็ไมสามารถสังเกตเห็นได แตเพื่อมิใหเปนการเปดโอกาสใหกับ
บุคคลที่ไมสุจริตในการเลือกตั้ง โดยใชวิธีการตาง ๆ อันเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และเปนการละเมิด
สิทธิของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จึงเห็นควรใหจัดเรียงคูหาลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะเดิม
๒.๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันวา การจัดคูหาเลือกตั้ง โดยใหผูใชสิทธิเลือกตั้ง
หันหนาเขาคูหาและหันหลังใหกรรมการประจําหนวยนั้น จึงเปนการดําเนินการโดยมีจุดมุงหมายเพื่อให

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

การเลือกตั้งเปนความลับและอํานวยความสะดวกแกผูใชสิทธิเลือกตั้ง และใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น มิไดเปนการเปลี่ยนแปลงคูหาเลือกตั้งเพื่อใหการลงคะแนนเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมเปนความลับ อันเปน การขัดตอบทบัญญัติม าตรา ๑๐๔ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แตอยางใด เพราะพฤติกรรมของการกระทําที่เกิดขึ้นนั้น แมจะจัดคูหาลงคะแนนแบบเดิมก็ตาม หากมี
บุคคลที่ไมประสงคดีและใชสิทธิใ นทางไมสุจริตก็ยอมสามารถดําเนิน การใหเกิดปญหาในลักษณะ
เชนวานั้นได และในการจัดการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงมหาดไทยก็ไดจัดคูหาเลือกตั้ง
ในลักษณะเดียวกัน นี้ และไดยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับการเลือกตั้งเปนวัฒนธรรม
ตางประเทศและตางประเทศใชหลักการเลือกตั้งเปนความลับทั้งสิ้น คือ “ลับในหลักการ” สวนรายละเอียด
จะแตกตางกันไปแลวแตสภาพ ในประเทศเดียวกันหากเปนอาคารก็จัดวางคูหาลักษณะหนึ่งเปนเตนท
ก็จัดวางคูหาอีกลักษณะหนึ่ง การเอากรณีบางกรณีหรือบางหนวยเลือกตั้งที่เกิดปญหาจากการที่มีบุคคล
กระทําความผิดโดยใชกลองซูมการลงคะแนนแลวเห็นวาบัตรเลือกตั้งไดกาหมายเลขใดมาเปนหลักฐาน
เพื่อลบลางระบบการจัดการการเลือกตั้งที่ดําเนินไปตามหลักแหงความลับวา เปนการจัดการเลือกตั้ง
ที่ไมเปนความลับยอมไมชอบดวยเหตุผลหรือเพื่อวินิจฉัยวา การจัดการเลือกตั้งทั้ง ๔๐๐ เขต ที่ไดจัดขึ้น
ตามหลักพื้นฐานของความลับ ไมเปนความลับยอมรับฟงไมได
ขอ ๓ กรณีที่กลาวหาวา มีขอเท็จจริงปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งวา มีพรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูสมัครในทุกเขต
ทั่วประเทศวาจางใหผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขันในการเลือกตั้ง
ตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญกําหนดเพื่อปองกัน มิใ หเกิดกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว
ในหลายเขตเลือกตั้ง นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดชี้แจงวา
๓.๑ กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
พรรคประชาธิปตย ไดมีหนังสือลงวัน ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ รองเรียนวา ไดปรากฏขอมูลพยาน
หลักฐานวา ผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทย และเจาหนาที่ของพรรคพัฒนาชาติไทยรวมกัน
ดําเนิน การปลอมแปลงเอกสาร แกไขทะเบียนสมาชิกในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อใหคนซึ่งไมมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตาง ๆ จึงขอให
เพิกถอนชื่อผูสมัครพรรคพัฒนาชาติไทย ประกอบกับมีการแถลงขาววาคณะทํางานของเลขาธิการ
พรรคประชาธิปตย ไดตรวจพบการกระทําและหลักฐานที่ระบุชัดถึงกระบวนการทุจริตในการสมัคร
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รับเลือกตั้งโดยมีผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยเปนผูบงการ สั่งการ กํากับ ขมขู และจายเงิน
วาจางพรรคเล็กพรรคนอยไปจัดเตรียมหาผูสมัครลงในทุกภาคที่เกรงวาพรรคไทยรักไทยจะไดคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และใชเงินรวมทั้งอิทธิพลขมขูเจาหนาที่องคกรอิสระ
ไปแกไขขอมูลในคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
๓.๒ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาในทันที และมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรายงาน
ผลการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแลว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙
ในรายงานดังกลาวระบุวาไดมีการแกไขทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองในฐานขอมูลทะเบียนพรรคการเมือง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสงผูซึ่งไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย
ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสมาชิกพรรคพัฒนา
ชาติไทยเกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาว และในสวนของพรรคแผนดิน ไทยก็ปรากฏหลักฐานวา
ไดมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิกพรรค เพื่อใหผูซึ่งไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเชนเดียวกัน สําหรับกรณีที่ผูรองเรียนกลาวหาวา มีการสมคบกันระหวางผูบริหารระดับสูง
ของพรรคไทยรักไทยกับพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยรวมกันจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ลงสมัครคูกับผูสมัครของพรรคไทยรักไทย เพื่อแกไขปญหากรณีหากมีผูสมัครเพียงคนเดียวอาจไดคะแนน
ไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นั้น จากผลการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ ฯ
ยังไมปรากฏพยานหลักฐานที่จะชี้ชัดไดวา ผูบริหารพรรคไทยรักไทยเปนผูวาจางพรรคการเมืองเล็ก
ใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครของพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวจริงหรือไม
และในรายงานการสืบสวนสอบสวนระบุวาจะตองสืบสวนสอบสวนตอไป
๓.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณารายงานผลการสืบสวนสอบสวนดังกลาว
ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหดําเนินคดี
กับบุคคลและพรรคการเมือง ดังนี้
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(๑) ดําเนินคดีอาญาและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายอมรวิทย
สุวรรณผา เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งรับสารภาพวาเปนผูแกไขทะเบียนสมาชิก
พรรคการเมือง รวมทั้งใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่
(๒) กรณีพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย ใหสงเรื่องใหสํานักกิจการ
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติดําเนินการเพื่อเสนอยุบพรรคการเมือง สําหรับหัวหนาพรรค
และสมาชิกพรรคที่ปรากฏหลักฐานวาเกี่ยวของกับการกระทําความผิด ใหแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีทุกคน
(๓) สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยวาจาง
พรรคการเมืองเล็กใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคไทยรักไทย เพื่อปองกันมิให
เกิดกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว ซึ่งจะตองไดรับคะแนนรอยละยี่สิบนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดพิจารณาจากรายงานการสอบสวนแลว ยังไมปรากฏวามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงเพียงพอที่จะชี้ชัดไดวา
ผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยเปนผูวาจางพรรคการเมืองเล็กใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งตามที่กลาวอาง
ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงไมอาจจะรับฟงเปนที่ยุติที่จะวินิจฉัยวามีการวาจางใหพรรคการเมืองเล็กสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งจริงหรือไม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติใหคณะอนุกรรมการ ฯ ดําเนินการสืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติม
ขอ ๔ กรณีกลาวหาวา ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีมติ สั่งการ ออกประกาศ และออกคําสั่ง ในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน
เพื่อวินิจฉัยปญหาโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศ และรับรองผลการเลือกตั้งไป
โดยไมมีการประชุมปรึกษาหารือ หรือมิไดมีการปรึกษาหารือกันโดยกรรมการครบถวนตามจํานวนที่มีอยู
อีกทั้งในการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งก็มิไดดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด
โดยมติเอกฉันท ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕ (๖) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดชี้แจงวา
(๑) กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ งไดใ ชหนังสือ แจงเวียนขอมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อออกประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมจํานวน
๑๓๓ เขตเลือกตั้งนั้นเปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยปรึกษาหารือในเบื้องตนเปนหลักการวา
กรณีเขตเลือกตั้งใดที่ผูสมัครไดรับเลือกตั้งโดยไมมีเรื่องรองเรียนวามีการกระทําผิดกอนวันเลือกตั้งจนถึง
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วันเลือกตั้ง และยังไมปรากฏหลักฐานวา การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ก็ใ หรวบรวมเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามที่เคยหารือไว แตเนื่องจาก
กรรมการการเลือกตั้งบางคนติดภารกิจสําคัญจึงทําใหการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตองมี
กรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดเทาที่มีอยู
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไมสามารถที่จะดําเนินการไดในขณะนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดใชวิธีเวียนขอมติ โดยมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําหนังสือแจงเวียนขอมติในเรื่องดังกลาว โดยจัดสงหนังสือ
ทางโทรสารใหกับกรรมการการเลือกตั้งผูนั้น รวมทั้งโทรศัพทเพื่อขอทราบผลการพิจารณาความเห็น
ดังกลาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวหากกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบโดยเสียงขางมากหรือมีมติ
โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะจัดทําเปนมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องดังกลาวเพื่อแจงใหสวนงานที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ
(๒) ในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดมีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
การประชุมใดกําหนดวา ในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองกระทําโดยการเขารวมประชุม
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น การประชุมทางโทรศัพท หรือการประชุมทางวีดิทัศน
(VDO Conference) ก็สามารถกระทําไดภายใตเทคโนโลยีปจจุบัน ดังนั้น กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการแจงเวียนขอมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไมเปนการขัดตอมาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ (๗) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และเอกสารประกอบคําชี้แจงแลวเห็นวา พยานหลักฐานมีเพียงพอที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไดแลว
มีประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบนั
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
ในการพิจารณาประเด็นตามคํารองนี้ มีการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาและมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีลักษณะเปนกฎตามที่วินิจฉัยไวในประเด็นเบื้องตน อันเปนเหตุแหงคํารอง
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาโดยลําดับ ดังนี้
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เหตุแหงคํารองขอ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็นในเรื่องการกําหนดระยะเวลา
สําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง อันนําไปสูการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรโดยไมเหมาะสมและไมเที่ยงธรรม ขัดกับหลักการเรื่องความเปนกลางในทางการเมือง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการเรื่องการควบคุมและ
ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบ
สภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวัน เลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้น ตองกําหนดเปนวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ บัญญัติวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งมีความ
เปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ บัญญัติวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัด
หรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น
รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๑ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย”
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดชี้แจงเหตุแหงคํารองขอ ๑ สรุปวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖
วรรคสอง เมื่อนายกรัฐมนตรีใชอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรแลว นายกรัฐมนตรีก็จะตองเปนผูใชอํานาจ
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ในการกําหนดวันเลือกตั้งไวในพระราชกฤษฎีกาดวย ซึ่งการจะกําหนดระยะเวลากี่วันที่เหมาะสมนั้น
เปนดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเปนการเฉพาะ เพียงแตตองกําหนดภายในเงื่อนไขของระยะเวลาหกสิบวัน
นับแตวันที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงแตใหขอมูลของระยะเวลา
ที่ตองใชในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดเทานั้น เปนเพียงการประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อใหฝายบริหารรับทราบถึงแนวทาง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตองปฏิบัติและความพรอมของการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหากมีกรณียุบสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดกาวลวงเสนอแนะหรือ
กําหนดวาวันเลือกตั้งควรเปนวันใด นอกจากนี้ เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ฯ แลว
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประสานพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน เพื่อขอรองใหสง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง แตทั้งสามพรรคไดปฏิเสธ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอวา ถาจะเลื่อนวันเลือกตั้ง
ทั้งสามพรรคจะสงผูสมัครหรือไม ซึ่งทั้งสามพรรคยังคงปฏิเสธที่จะสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ตราขึ้น
และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยนายกรัฐมนตรีไดกราบบังคมทูล ฯ เหตุแหง
การตราพระราชกฤษฎีก าและบทบัญ ญัติรัฐ ธรรมนูญที่ใ ห อํานาจในการตราพระราชกฤษฎีก า คื อ
มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๒๒๑ โดยมาตรา ๑๑๖ บัญญัติพระราชอํานาจในการยุบสภาผูแทนราษฎร
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม โดยใหกระทําเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป สวนมาตรา ๒๒๑ บัญญัติถึงพระราชอํานาจ
ในการตราพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบดวยบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญ
สองสวน คือ
สวนที่หนึ่ง มาตรา ๓ บัญญัติใหยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
สวนที่สอง มาตรา ๔ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙
บทบัญญัติในสวนที่หนึ่งที่ใหยุบสภาผูแทนราษฎร นั้น การยุบสภาเปนการกระทําของรัฐบาล
โดยนายกรัฐ มนตรีซึ่งเปน หัวหนาของฝายบริหารเปน ผูถวายคําแนะนําพระมหากษัตริยเพื่อทรงยุบ
สภาผูแทนราษฎร เปนการใชอํานาจของฝายบริหารโดยแทที่กําหนดไวในระบบรัฐสภา เพื่อใหฝายบริหาร
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ถวงดุลหรือคานอํานาจกับฝายนิติบัญญัติ เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ
กับรัฐบาลซึ่งเปนฝายบริหาร จึงเปนดุลพินิจของฝายบริหารอยางแทจริง ไมอยูภายใตการตรวจสอบ
การใชอํานาจโดยศาลซึ่งเปนองคกรฝายตุลาการ
สวนบทบัญญัติในสวนที่สอง ซึ่งเปนเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งนั้น แมเปนการกําหนด
โดยรัฐบาลเนื่องจากเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาดังกลาว แตการกําหนดวันเลือกตั้ง
มีความสัม พัน ธกับการจัดการการเลือกตั้งซึ่งเปน อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่
รัฐ ธรรมนู ญได ใ ห อํา นาจไว และมี กําหนดระยะเวลาที่ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งต องดํ าเนิน การ
ในกระบวนการจัดการการเลือกตั้งหลายประการ การที่รัฐบาลจะตองกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร จึงจําเปนตองประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน ทั้งนี้ เมื่อกําหนด
วันเลือกตั้งแลว การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง ก็จะเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว หากมีปญหาเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูใชอํานาจควบคุมและดําเนินการจัด
หรือจัดใหมีการเลือกตั้งยอมมีอํานาจพิจารณาดําเนินการสั่งการปญหาดังกลาว และบางกรณีรัฐธรรมนูญ
ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือ
ขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายบางฉบับใหเปนที่ยุติไดดวย ดังปรากฏตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕
วรรคหนึ่ง (๓) แตเนื่องจากการจัดการการเลือกตั้งเปนการใชอํานาจรัฐเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทน
ของปวงชนเขาไปปกครองประเทศตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตามที่กําหนดไว
ในรัฐ ธรรมนูญ ดังนั้น หากมีปญหาเกิดขึ้นจากการใชอํานาจในการดําเนิน การเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ยอมอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรฝายตุลาการ รวมทั้งกรณีที่มี
การกลาวอางวาการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่ยุติ ซึ่งมีความหมาย
เพียงเปนการยุติโดยองคกรอื่นที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยเทานั้น
ไมไดหมายความวาเปนที่ยุติโดยไมตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมไดเปนองคกรที่รัฐธรรมนูญมอบหมายใหใชอํานาจตุลาการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
ตามที่ ผูรอ งขอใหวิ นิจฉั ยวา คณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็น ในเรื่ องการกํ าหนด
ระยะเวลาสําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง อันนําไปสูการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรโดยไมเหมาะสมและไมเที่ยงธรรม ขัดกับหลักการเรื่องความเปนกลางในทางการเมือง
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ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการเรื่องการควบคุมและ
ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ นั้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบและที่มาของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยกรรมการการเลือกตั้งจะตองเปนบุคคลที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
สําหรับการควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัด
หรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการพิจารณา
ความสุจริตและเที่ยงธรรมนี้ ตองพิจารณาจากการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุม
และดําเนิน การจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้ เริ่มตั้งแตการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเขาไปมีสวนรวมในการใหความเห็นตอรัฐบาลในการกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนตนไป
การที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนระยะเวลาหลังจาก
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ฯ ใชบังคับจํานวน ๓๗ วัน นั้น การกําหนดวันเลือกตั้งดังกลาว
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติใหกําหนดวันเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน ดังนั้น
รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดดําเนินการในสวนของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสองแลว สวนผลที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม นั้น มีขอพิจารณา ดังนี้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ บัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน การปกครองของประเทศไทยเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
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ประชาชนใชอํานาจในการปกครองประเทศผานทางผูแทนปวงชน คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งรัฐ ธรรมนูญบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง อีกทั้ง
ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑ วาดว ย
การจัดตั้งพรรคการเมือง มาตรา ๘ บัญญัติถึงวัตถุประสงคในการที่บุคคลรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมือ งของประชาชนและเพื่อดําเนิน กิจการทางการเมืองใหเปน ไปตาม
เจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ดังนั้น โดยปกติแ ลวพรรคการเมืองทุกพรรคยอมมีเปาหมายในการสงสมาชิกเขารับสมัครเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกตั้งที่เปนการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให
ประชาชนไดมีโอกาสอยางเต็ม ที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเขาไปเปน ตัวแทนของตน
ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปที่เกิดขึ้นภายหลังการยุบสภาผูแทนราษฎร
ในครั้งนี้ มีสาเหตุตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ สรุปไดวา
มีการเกิดการชุมนุมสาธารณะตั้งขอเรียกรองทางการเมือง โดยการชุมนุมเรียกรองดังกลาวไดขยายตัวไป
ในทางที่กวางขวางและอาจรุนแรงขึ้น เมื่อปญหาที่เกิดขึ้นเปนความคิดเห็นในสังคมที่หลากหลายและ
ยังคงแตกตางกัน จนกลายเปนความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงเชนนี้ การดําเนิน การเพื่อตรวจสอบ
ความประสงคอันแทจริงของประชาชนโดยประการอื่นเพื่อใหทุกฝายหยั่งทราบแลวยอมรับใหเปนไปตาม
กลไกในระบอบประชาธิปไตยก็ทําไดยาก ทางออกในระบอบประชาธิปไตยที่เคยปฏิบัติมาในนานาประเทศ
และแม แ ตใ นประเทศไทย คือ การคืน อํ านาจตัดสิ น ใจทางการเมือ งกลับไปสู ประชาชนด วยการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปขึ้นใหมตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญตอไป
พิจารณาสาเหตุแหงการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาวขางตนแลว รัฐบาลตองการใหตรวจสอบ
ความประสงคอันแทจริงของประชาชนดวยการใหประชาชนเลือกตั้งผูแทนของตนใหมแตความตึงเครียด
ทางการเมือง การตอรองทางการเมือง นําไปสูการที่พรรคการเมืองหลายพรรคตัดสินใจไมสงสมาชิก
เขารับสมัครเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ และสงผลใหการเลือกตั้งครั้งนี้มีผลการเลือกตั้งที่ผิดปกติ
เกิดขึ้นหลายประการ อาทิ จากประมวลผลการเลือกตั้ง ส.ส. ป ๒๕๔๙ จากการรายงานของ ๗๖ จังหวัด
๓๙๙ เขต (เวนจังหวัดสมุทรสาคร เขต ๓) ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งปรากฏตามบันทึกขอความ
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ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๓๐๒/๖๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ที่เจาหนาที่นําเสนอประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ปรากฏขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งโดยเฉลี่ย ดังนี้
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๔๔,๙๐๙,๕๖๒ คน มีบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนน ๒๙,๐๘๘,๒๐๙ บัตร แบงเปน บัตรดี ๑๘,๓๕๖,๔๐๒ บัตร บัตรเสีย ๑,๖๘๐,๑๐๑ บัตร
และบัตรไมประสงคลงคะแนน ๙,๐๕๑,๗๐๖ บัตร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง (ไมรวมจังหวัดนนทบุรี เขต ๓ เนื่องจากขณะประมวลผลไมมีการเลือกตัง้ )
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๔๔,๗๗๘,๖๒๘ คน มีบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ๒๘,๙๙๘,๓๖๔ บัตร
แบงเปน บัตรดี ๑๕,๖๐๘,๕๐๙ บัตร บัตรเสีย ๓,๗๗๘,๙๘๑ บัตร และบัตรไมประสงคลงคะแนน
๙,๖๑๐,๘๗๔ บัตร
จากขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาว ไมวาการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เห็นไดวา ในจํานวนบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง หากรวมจํานวนบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนเขากับ
บัตรเสียแลว ก็จะเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนบัตรดีอีกทั้งเมื่อพิจารณา
ประกอบกับขอมูลผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา
มีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองเดียวที่สงผูสมัครทุกเขตเลือกตั้ง
คือพรรคไทยรักไทย จํานวนถึง ๒๘๑ เขตเลือกตั้ง จากเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๔๐๐ เขต ซึ่งเมื่อมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ แลว ปรากฏวา เขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เพียงคนเดียว ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติไว เปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมโดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ใน ๑๕ จังหวัด
๓๘ เขตเลือกตั้ง (เมื่อรวมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ เพราะเหตุ
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งเหลืออยูเนื่องจากศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอน
การสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง แลว จะมีการเลือกตั้งใหม รวม ๑๖ จังหวัด ๓๙ เขตเลือกตัง้ )
และเมื่อมีการลงคะแนนเลือกตั้งแลว ก็ยังมีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว ที่มีผูสมัคร
รับ เลื อกตั้ง ไม ได รับ คะแนนเสีย งตั้ งแตร อยละยี่สิ บของจํา นวนผู มีสิ ทธิ เลื อกตั้ง ในเขตเลือ กตั้ งนั้ น
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เปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมอีก โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ใน ๙ จังหวัด ๑๔ เขตเลือกตั้ง ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งในวันดังกลาว
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูระหวางการบังคับใชวิธีการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาตามคําสั่ง
ของศาลปกครองกลางที่ใหระงับการเลือกตั้งไวกอน
เมื่อพิจารณาขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้ง ไมวาการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ที่ปรากฏจํานวนบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ที่เปน บัตรดี และหากรวมจํานวนบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนเขากับบัตรเสียแลว ก็จะเกินครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนบัตรที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนบัตรดี อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังกลาวขางตน ปรากฏชัดเจนวา มีเขตเลือกตั้งหลายเขตที่มีผูสมัคร
รับเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองเดียวซึ่งเปนพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง คือ
พรรคไทยรักไทย และผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไมไดคะแนนเสียงตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติไว
ทั้งนี้ แมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ แลว บางเขตเลือกตั้ง
ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น ก็ยังคงไมไดคะแนนเสียงตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ฯ กําหนดไวเชนกัน
เมื่อพิจ ารณาประกอบกับผลการเลือกตั้ ง ตามประกาศผลการเลือกตั้ งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งประกาศผูท ไี่ ดรบั เลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๐๙ คน
ฉบับวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๑๓๓ คน ฉบับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ รวม ๓ ฉบับ
จํานวน ๕ คน ๗ คน และ ๒ คน ตามลําดับ ฉบับวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๖ คน
ฉบับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๔ คน รวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๘๖ คน และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบั ญ ชีร ายชื่ อ ซึ่ง ประกาศรายชื่อ พรรคการเมือ งและรายชื่ อ ผูที่ ไ ดรั บการเลื อกตั้ง เปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๙๙ คน ฉบับวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ แลว เห็นวา
ผลการเลือกตั้งที่ปรากฏมีความผิดปกติ คือ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
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จํานวน ๓๘๖ คน นั้น เปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนสมาชิกพรรคไทยรักไทย จํานวนถึง ๓๗๗ คน
สวนอีก ๙ คน เปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนสมาชิกพรรคคนขอปลดหนี้ ๔ คน พรรคพลังประชาชน
๓ คน และพรรคประชากรไทย ๒ คน ซึ่งพรรคการเมืองทั้งสามพรรค เปนพรรคที่ไมไดรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ผานมากอนการยุบสภาผูแทนราษฎร สวนผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ
พรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้ง ก็คือพรรคไทยรักไทย และรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งรวม ๙๙ คน ก็เปนสมาชิก
พรรคไทยรักไทยทั้งหมด ซึ่งปรากฏวาสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไดจํานวนไมครบ
๑๐๐ คน ตามที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๙๘ บัญญัติไวดวย ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปในครั้งนี้ เทาที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูสมัคร
จากพรรคไทยรักไทยถึง ๔๗๖ คนซึ่ง เห็น ไดวา พรรคไทยรัก ไทยจะมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เสียงขางมากเด็ดขาดในสภาผูแทนราษฎร และหากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จอีก ๑๔ เขต ซึ่งอาจไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน ผูสมัครจาก
พรรคอื่น ก็ไมไดทําใหความเปนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบ
อํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
เมื่อพิจารณาขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้ง ที่ปรากฏจํานวนบัตรที่ไมประสงคลงคะแนนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจํานวนบัตรที่มีผูม าใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนบัตรดี และหากรวมจํานวนบัตรที่ไมประสงค
ลงคะแนนเขากับบัตรเสียแลวก็จะเกิน ครึ่งหนึ่งของจํานวนบัตรที่มีผูม าใชสิทธิเลือกตั้งที่เปน บัตรดี
รวมทั้งขอมูลการดําเนินการเลือกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏชัดเจนวามีเขตเลือกตั้งหลายเขต
ที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองเดียวซึ่งเปนพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งทุกเขต
เลือกตั้ง คือ พรรคไทยรักไทย และผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น ไมไดคะแนนเสียงตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔
บัญญัติไว ประกอบกับความผิดปกติของผลการเลือกตั้งขางตน สงผลใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยประชาชนเลือกผูแทนเขาไปปกครองประเทศ นั้น ไมอาจเปนไปดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ที่ตองการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ที่ไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะในสวนมาตรา ๔
ที่กําหนดวันเลือกตั้งทั่วไป นี้ จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม และไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง
เนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งไมไดรับเลือกตั้งจากประชาชนอยางแทจริงตามระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้น แมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ จะตราขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
และคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดการการเลือกตั้ง
จะไดดําเนินการเลือกตั้งเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของแตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ก็ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม ไมไดผูแ ทนปวงชน
อยางแทจริงตามระบอบประชาธิปไตย อันนําไปสูการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง
เหตุแหงคํารองขอ ๒ การจัดคูหาเลือกตั้งที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหันหนาเขาคูหาลงคะแนนและ
หันหลังใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งกับบุคคลภายนอกที่มา
สังเกตการณการเลือกตั้งหนาหนวย เปนการละเมิดหลักการเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งจะตอง
ดําเนินการโดยใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔
วรรคสาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกตั้ง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ”
สิทธิเลือกตั้ง เปนสิทธิทางการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ บัญญัติใหการเลือกตั้งเปนหนาที่
ของชนชาวไทย และมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม ยังไดบัญญัติรับรองคุมครองการใชสิทธิเลือกตั้งนี้ไววา
การเลือกตั้งใหใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ดังนั้น การจัดคูหาใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมาปฏิบัติหนาที่ลงคะแนนในการเลือกตั้งก็จะตองคํานึงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยลับดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดชี้แจงสาเหตุแหงคํารองขอ ๒ นี้ สรุปวา
การจัดคูหาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนที่มาของคํารองประเด็นนี้ นั้น สืบเนื่องมาจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ ๗๕/๒๕๔๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๔๘ ซึ่งเห็นชอบใหดําเนินการจัดแผนผังเลือกตั้ง โดยจัดการเรียงคูหาเลือกตั้งใหผูใชสิทธิเลือกตั้ง
หันหนาไปทางผนังกั้นที่เลือกตั้งจากเดิมที่เคยหันหลังให และปดประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งไว
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ที่ผนังหรือวัสดุอยางอื่น ที่ใชกับการเลือกตั้ง เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ไมใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดบัตรเสียจํานวนมากและยังเปน
การแกไขกรณีที่มีขอครหาวามีการแอบนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากคูหาเพื่อใชเวียนเทียนในการลงคะแนน
หรือที่มีกรณีกลาวหาวามีการลักลอบใชโทรศัพทมือถือถายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อไปรับเงินอีกทั้งยังชวย
ปองกันการทุจริตในการลงคะแนนเลือกตั้ง เนื่องจากคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสามารถสังเกต
พฤติกรรมของผูใชสิทธิเลือกตั้งขณะลงคะแนนได โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชรูปแบบดังกลาว
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนตนมา
และไมปรากฏวามีบุคคลใดโตแยงหรือฟองรองวาการจัดคูหาดังกลาวเปนการจัดการเลือกตั้งที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ
ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๙ เห็น ชอบใหแ กไขปรับปรุงการจัดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งในลักษณะดังกลาว
สําหรับการจัดการการเลือกตั้งทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ก็ไดจัดคูหาในลักษณะดังกลาว
ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานการเลือกตั้งในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน ฝรั่งเศส ลาว
เอลซัลวาดอร มลรัฐมิเนโซตา มลรัฐแคนซัส มลรัฐแคลิฟอรเนีย และมลรัฐเมน สหรัฐอเมริกา ก็จัดคูหา
เลือกตั้งในลักษณะเชนเดียวกับรูปแบบใหมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดนํามาใชนี้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติใหจัดคูหารูปแบบใหมขางตน
ซึ่งมีลักษณะเปนกฎที่มีผ ลบังคับเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะโดยมีการศึกษาขอดีขอเสีย รวมทั้งขอรองเรียนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การจัดคูหาแบบเดิมจากการเลือกตั้งที่ผานมา และไดศึกษาดูงานการเลือกตั้งของตางประเทศดวย แสดงถึง
เจตนาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดคูหารูปแบบใหมโดยสุจริตและมุงหมายใหเกิดความเที่ยงธรรม
แตเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาฯ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา “คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ (๑)
ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการสองคนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งแตงตั้ง และผูแทนพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือที่สงสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ เปนกรรมการ” ประกอบกับขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการแตงตั้ง
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และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ขอ ๔ ซึ่งกําหนดวา “คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตองมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน
มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งแตละแหงประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการสองคนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง และผูแทน
พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือที่สงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ เปนกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง” ประกอบคําชี้แ จงของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่วาการจัดคูหารูปแบบใหมนี้
ก็เพื่อใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสามารถสังเกตพฤติกรรมของผูใชสิทธิเลือกตั้งขณะลงคะแนนได
แลว เห็นวา รูปแบบการจัดคูหาเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
นั้น ทําใหการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูในระยะหางที่กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
อันมีผูแทนพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือที่สงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในการเลือกตั้งรวมเปนกรรมการอยูดวย และอยูในวิสัยที่สามารถมองเห็น
การลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้งได การจัดคูหารูปแบบใหมนี้จึงมีผลทําใหการลงคะแนนเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว ไมเปน การลงคะแนนโดยลับ ตามที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔
วรรคสาม บัญญัติไว
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ ตามเหตุแหงคํารองขอ ๑ และเหตุผลในการดําเนินการ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้งตามเหตุแหงคํารองขอ ๒ นี้ ประกอบกันแลว
เห็นวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ กําหนดไวใหมีขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ประกอบกับการจัดคูหาเลือกตั้ง
ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น เปนการเลือกตั้งที่ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม
ไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ในสวนเหตุแหงคํารองขอ ๓ พรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูสมัครในทุกเขตทั่วประเทศวาจาง
ใหผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขันในการเลือกตั้งตามที่พรรคการเมือง
ขนาดใหญกําหนด เปนการละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญที่กําหนดวาพรรคการเมืองจะสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งไดเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘
และเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ ที่บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิก
เขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขต
เลือกตั้งนั้น” แลวเห็นวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองแตละพรรค
ที่สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งไว สวนประเด็นตามคํารองที่รองวา พรรคการเมืองขนาดใหญที่สงผูส มัคร
ในทุกเขตทั่วประเทศวาจางใหผูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคสงผูสมัครเขาแขงขัน
ในการเลือกตั้งตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญกําหนด นั้น มิไดเปนปญหาที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๘ แตอยางใด และปญหาที่เกิดขึ้นนี้เปนกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ในขณะนี้ยังไมไดเปนกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ อันอยูในอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมรับวินิจฉัย
คํารองขอนี้ ดังที่ไดพิจารณาวินิจฉัยไวแลวในประเด็นเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจรับคํารองของศาลรัฐธรรมนูญ
สําหรับเหตุแหงคํารองขอ ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ สั่งการ ออกประกาศและ
ออกคําสั่งในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน เพื่อวินิจฉัยขอปญหาโตแยงเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไมมีการประชุมปรึกษาหารือ
หรือไมไดมีการปรึกษาหารือกันโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถวนตามจํานวนที่มีอยู และการพิจารณา
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมิไดดําเนิน การโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมติเอกฉัน ท
ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐ ประกอบกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๖) และขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรกลุมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
คํารองขอนี้ อางวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติ สั่งการ ออกประกาศ และออกคําสั่งตาง ๆ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน เพื่อวินิจฉัยขอปญหาโตแยงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจน
การพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไมมีการประชุมปรึกษาหารือหรือไมไดประชุม
ปรึกษาหารือโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถวนตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติไว และการพิจารณาประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งมิไดดําเนินการโดยมติเอกฉันทของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา เปนการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเมื่อ
วินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอ ๑ และขอ ๒ แลว การพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอนี้ก็ไมไดทําใหผลของการวินิจฉัย
คํารองตามขอ ๑ และขอ ๒ เปลี่ยนแปลงไป ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตองวินิจฉัยคํารองขอนี้
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ศาลรัฐธรรมนูญ โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก จํานวน ๘ คน คือ นายผัน จันทรปาน
นายจิระ บุญพจนสุนทร นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีชา เฉลิมวณิชย นายมงคล สระฏัน นางเสาวนีย
อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา การดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๖ คน
คือ นายผัน จันทรปาน นายจิระ บุญพจนสุนทร นายนพดล เฮงเจริญ นายมงคล สระฏัน นางเสาวนีย
อัศวโรจน และนายอภัย จันทนจุลกะ วินิจฉัยวา การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะมาตรา ๔ ตามเหตุแ หงคํารองขอ ๑
ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ตลอดจนการดําเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกลาว และการดําเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้งตามเหตุแหงคํารองขอ ๒ เปนการเลือกตั้งที่ทําใหเกิดผล
ของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม และไมเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ มาตั้งแต
เริ่มตนของกระบวนการจัดการการเลือกตั้ง คือ ตั้งแตการกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ตลอดไปจนถึง
การรับสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้
แมการประกาศผลการเลือกตั้ง จะเปนการใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งมีการกลาวอางวาเปนที่ยุติ ผูกพันองคกรตาง ๆ
และบุคคลที่เกี่ยวของแตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดเปนองคกรที่รัฐธรรมนูญมอบหมายใหใชอํานาจ
ตุลาการ หากมีปญหาความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นก็ยอมอยูภายใตการตรวจสอบของศาลซึ่งเปน
องคกรที่ใชอํานาจตุลาการได และหากความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากการใชอํานาจหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็เปนองคกรที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยได กรณีดังกลาวยอมสงผลให
กระบวนการจัดการการเลือกตั้งตั้งแตเริ่มตนจนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ฉบับวัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙
จํานวน ๒๐๙ คน ฉบับวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๑๓๓ คน ฉบับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙
รวม ๓ ฉบับ จํานวน ๕ คน ๗ คน และ ๒ คน ตามลําดับ ฉบับวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙
จํานวน ๒๖ คน ฉบับวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๔ คน รวมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๘๖ คน และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผูที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๙๙ คน ฉบับวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๔๙ ตองเสียไปดวย อนึ่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๒ คน คือ นายปรีชา เฉลิมวณิชย และนายอุระ
หวังออมกลาง วินิจฉัยวา เฉพาะตามเหตุแหงคํารองขอ ๒ ก็เพียงพอแลวที่จะนําไปสูประเด็นความไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ และนายมงคล สระฏัน วินิจฉัยเหตุแหงคํารองขอ ๓ ดวย
สําหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางนอย จํานวน ๖ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา
นายมานิต วิทยาเต็ม นายศักดิ์ เตชาชาญ นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
และนายสุวิทย ธีรพงษ วินิจฉัยวา การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 หา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบนั ไมมปี ญ
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
อนึ่ง นายมานิ ต วิท ยาเต็ม แมวิ นิจฉั ยว าไม มีปญ หาเกี่ย วกั บความชอบดวยรัฐ ธรรมนู ญ
แตดวยเหตุผลที่วา เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาและมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว
ไดกอใหเกิดผลการเลือกตั้งและสถานการณทางการเมืองที่ขัดหรือแยงตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ในขอที่ปรากฏในพระบรมราชโองการ ฯ ใหตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
วา สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐ ธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปน การสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ความคิ ดเห็ น ของประชาชนเป น สํา คั ญ จึ ง วิ นิ จ ฉัย ให เ พิก ถอนการเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด จัด การกระทํ า ขึ้ น
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
ใหมีการจัดการเลือกตั้งใหม โดยหารือกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนตาง ๆ กับพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่ประสงคจะสงสมาชิกของพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววา การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ แลว ศาลรัฐธรรมนูญไดมีการลงมติในประเด็นวา ผลของ
การวินิจฉัยดังกลาวขางตน มีผลเปน การเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตเริ่มตน
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กระบวนการเลือกตั้งจนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด และตองจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปใหม หรือไม ปรากฏผลวาตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ
จํานวน ๙ คน คือ นายผัน จันทรปาน นายจิระ บุญพจนสุน ทร นายนพดล เฮงเจริญ นายปรีช า
เฉลิมวณิชย นายมงคล สระฏัน นายมานิต วิทยาเต็ม นางเสาวนีย อัศวโรจน นายอภัย จันทนจุลกะ
และนายอุระ หวังออมกลาง วินิจฉัยวา ใหมีการเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแต
เริ่ม ตน กระบวนการเลือกตั้งจนถึงการประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด และเมื่อ
กําหนดระยะเวลาที่จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การทั่วไปอัน เนื่องจาก
การยุบสภาผูแทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดลวงพนหกสิบวัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสองไปแลว ดังนั้น จึงใหองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร
ดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป โดยกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ตอไป
สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๕ คน คือ นายจุมพล ณ สงขลา นายศักดิ์ เตชาชาญ
นายสุธี สุทธิสมบูรณ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช และนายสุวิทย ธีรพงษ เมื่อวินิจฉัยวา
การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้
ทั่วไป ตั้งแตวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
จึงไมจําตองวินิจฉัยลงมติในประเด็นนี้
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับเหตุแหงคํารอง
คือ ในสวนที่เกี่ยวกับกําหนดวัน เลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
เฉพาะมาตรา ๔ ตามเหตุแหงคํารองขอ ๑ ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจนการดําเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกลาว
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และการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้งตามเหตุแหงคํารอง
ขอ ๒ ไมเปนการลงคะแนนโดยลับ เปนการเลือกตั้งที่ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม
ไมเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ มาตั้งแตเริ่มตน
ของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง คือ ตั้งแตการกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครรับเลือกตั้ง
การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง
๒. เมื่อวินิจฉัยวา การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียแลว ยอมสงผลให
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลดังกลาวตามประกาศผลการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดตองเสียไปดวย มีผ ลเปน การเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวและเมื่อกําหนดระยะเวลาที่จะตองจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปอันเนื่องจากการยุบสภาผูแทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดลวงพน หกสิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง
ไปแลว และเพื่อใหการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตอไป มีความเที่ยงธรรมและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น จึงใหองคกรที่มี อํานาจหนาที่เกี่ยวของกั บการกําหนดวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปโดยกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ เพื่อใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ตอไป
นายผัน จันทรปาน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

