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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) มีปญหา
ความชอบด ว ยรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
ความเห็น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของกรรมการการเลือกตั้งที่ใหนําบทบัญญั ติมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไววา หามมิใหเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
หนวยงานของรัฐมาใชบังคับโดยอนุโลม เนื่องดวยมีเจตนารมณที่จะปองกันมิใหกรรมการการเลือกตั้ง
มีการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือขัดแยงกับอํานาจหนาที่หลักของกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมยากตอการตัดสินใจ หรือถึงกับขัดตอการใชอํานาจหนาที่ในฐานะ
กรรมการการเลือกตั้ง
สวนพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) บัญญัติวา
ใหมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗)
ประกอบดวย (๑) กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย ผูตรวจการแผนดิน
คนหนึ่ง ซึ่ง ผูต รวจการแผน ดิน รว มกัน มอบหมาย และตุลาการศาลปกครองสูง สุด คนหนึ่งซึ่ง ประธาน
ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย เห็นไดวา พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองบัญญัติใหผูแทนขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญจากหลายองคกรเขารวมเปนกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง บทบัญญัติ
ตามมาตราดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อใหไ ดบุคคลที่มีความเปน อิสระและเปนกลางทางการเมืองเขามา
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ปฏิบัติหนาที่สรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา ๗ (๒) จํานวน ๑๖ คน และสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๗) จํานวน ๑๐ คน
สําหรับกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองซึ่งเปนตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
พิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่หลายประการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๖
นอกจากอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมี
อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญวาด วยการเลือกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน กลาวโดยสรุป คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่หลักในการจัดการเลือกตั้งทั้งสมาชิกรัฐสภา ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก
สภาทองถิ่น รวมทั้ ง การสรรหาสมาชิก วุฒิส ภาที่ ม าจากการสรรหาตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๑๓
ถือไดวากรรมการการเลือกตัง้ เปนผูที่มีความรูแ ละความเชี่ยวชาญในดานการจัดการเลือกตั้งและการสรรหา
บุคคลเขาสูตําแหนงสําคัญของชาติ ตลอดจนมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ และความรูความสามารถเปนที่ประจักษ
เป น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ในความเป น กลางทางการเมื อ ง การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มี บ ทบั ญ ญั ติ ห า มกรรมการ
การเลือกตั้งเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของหนวยงานของรัฐ ก็เพื่อปองกันมิใหเกิดความระแวงสงสัย
ในความเป น กลางเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ แ ละเพื่ อ ให มี เ วลาทุ ม เทเสี ย สละทํ า งานตามอํ า นาจหน า ที่
อันเปนภาระงานที่หนักอยางเต็มความรูความสามารถ
ในสวนของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนั้น ถึงแมสถาบันพระปกเกลา
จะมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ แตคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองมิใชคณะกรรมการ
ที่สถาบันพระปกเกลาใชอํานาจหนาที่แตงตั้ง ขึ้นเพื่อปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสถาบันพระปกเกลา
คณะกรรมการนี้จึงมิใชคณะกรรมการของหนวยงานของรัฐ หากแตเปนคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ เพื่อทําหนาที่เฉพาะ
ในการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเปนครั้งคราวไปเทานั้น ทั้งยังเปนการสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ (๗) ที่กําหนดใหรัฐจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ
ทั้งยังเปนการสงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั น มี พระมหากษัต ริย ทรงเปน ประมุข รวมทั้ง สง เสริม ให ป ระชาชนได ใ ชสิ ทธิ เลื อกตั้ ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งเปนภารกิจที่อยูในขอบอํานาจ
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หนาที่สวนหนึ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การที่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) บัญ ญัติใหกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย เข า เป น กรรมการสรรหาสมาชิ ก สภาพั ฒ นาการเมื อ งด ว ย จึ ง ไม เ ป น การขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) แตอยางใด
ดังนั้น จึงเห็นวา พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑)
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒)
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

