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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญ
 หาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือไม
ความเห็น
ประเด็น พิจารณาเบื้องตน วาศาลรัฐ ธรรมนูญ มี อํานาจรับ คําร องไวพิจารณาหรือไม เห็น ว า
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๕ บัญญัติวา ผูตรวจการแผนดิน
อาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได เมื่อเห็น วามีกรณีดังตอไปนี้ (๑) บทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด ว ยวิ ธีพิจ ารณาของศาลรัฐ ธรรมนูญ และ (๒) กฎ คํา สั่ง หรื อการกระทํา อื่น ใดของบุค คลใด
ตามมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) มีป ญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบดว ยรัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมาย
ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง กรณี ต ามคํ า ร อ ง
ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรเป น การทั่ว ไป เมื่ อวั น ที่ ๒ กุม ภาพั น ธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎี ก า
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเห็นไดวาเปนการเสนอเรื่อง
ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า การจั ด การเลื อ กตั้ ง ตามอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนการกระทําหรือการปฏิบัติหนาที่ที่มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิใชการเสนอเรื่อง
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ที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” ใด มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ผูต รวจการแผน ดิน จึง ไมอาจเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐ ธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยวาการกระทําหรือการปฏิบัติหนาที่ใดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีปญหาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญไดอยางใด
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขางมาก ใหรับคํารองของผูตรวจการแผนดินที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ที่กําหนดประเด็นวินิจฉัยไววา พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
มีประเด็นพิจารณาวา การเลือกตั้งมิไดกระทําเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง เนื่องจากเขตเลือกตัง้ จํานวน ๒๘ เขตเลือกตั้ง ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง เห็นวา
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ย
การเลือ กตั้ง สมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง ไดกําหนด
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไว
อยางชัดเจน เชน การสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับใบสมัคร
ของผูสมัครของพรรคการเมืองใดแลวจะตองตรวจสอบหลักฐาน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร
และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม ใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันปดรับสมัคร
ถาผูสมัครมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็ใหประกาศรับสมัครไวโดยเปดเผยตามมาตรา ๓๗ แตถาผูสมัครผูใด
ไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งดังกลาว ก็ใหผูสมัครผูนั้น
มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลฎี ก าภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตาม
มาตรา ๓๘ เปนตน ดังนั้น ในกรณีที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๒๘ เขตเลือกตั้ง อันเนื่องมาจาก
กลุม ประชาชนขัด ขวางและปด ลอมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถ
เลื่อนการรับสมัครเลือกตั้งออกไปได เนื่องจากบุคคลผูมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตองนิ่งภายในวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่มีสิทธิยื่นคํารองขอใหรับสมัครตอศาลฎีกา เวนแตศาลฎีกามีคําสั่งใหรับสมัคร
ตามมาตรา ๓๙ เมื่อชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งนิ่งแลวตองมีขั้นตอนในการจัดพิมพบัตรเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
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และแบบแบงเขตเลือกตั้งใหเสร็จ และจัดสงไปใหทนั ใชในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เริ่มตั้งแตวนั ที่
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เปนตนไปนั้น เปนกรณีที่มีกระบวนการและขั้นตอนตองดําเนินการในสวนที่มี
การรับสมัครไดแลวกอนวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ดังนั้น ในสวนที่ยังรับสมัครไมไดใน
๒๘ เขตเลือกตั้ง จึงมีเหตุผลความจําเปนที่เกี่ยวพันตอเนื่องจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไปที่ยังกําหนดวันรับสมัครใหมใน
๒๘ เขตเลือกตั้งไมได เปนกรณีที่พิจารณาไดวามีเหตุจําเปนอันเปนเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหการเลือกตั้งทั่วไป
มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงหารอยคน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีเหตุผลในการใชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดวันรับสมัครใน ๒๘ เขตเลือกตั้งใหมหลังวันเลือกตั้งทั่วไปไดและ
มิใชกรณีกําหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหมอีกหนึ่งวันทําใหมีวันเลือกตั้งทั่วไป ๒ วันแตอยางใด เปนกรณีอยูในบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหก ที่ตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบภายใน
๑๘๐ วัน การจัด การเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีนี้ไ มไ ดมีปญ หาความชอบดว ย
รัฐธรรมนูญอยางใด
ประเด็นพิจารณาตอไปมีวา ผูที่จะลงคะแนนเลือกตั้งภายหลังจากวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ทราบผลคะแนนแลว ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอการตัดสินใจ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และไมเปนความลับ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคสอง และ
ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง นั้น รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๓ วรรคสอง บัญญัติวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ โดยใหใชบัต รเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ ซึ่งหลักการเลือกตั้ง
โดยตรงและลับ หมายถึง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง
สวนการกําหนดวิธีออกเสียงเลือกตั้งโดยลับนั้น เปนเพียงการกําหนดวิธีการลงคะแนนใหเปนการลับ
เพื่อไมใหผูใดทราบวาผูมสี ิทธิเลือกตัง้ ตัดสินใจลงคะแนนใหแกผูสมัครรับเลือกตัง้ ผูใด เพื่อเปนการคุมครอง
ผูลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งขอเท็จจริงตามประเด็นคํารองแมผูมีสิทธิเลือกตั้งภายหลังวันลงคะแนนในวันที่
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จะทราบผลการลงคะแนนแลว แตก็ไมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคสอง
สําหรับประเด็นตามคํารองอื่น ๆ นั้น พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญอยางไรทุกประเด็น
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาวาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนกฎที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในรัฐธรรมนูญ และอยูในอํานาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยแลว
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปมีวา การดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญตามเนื้อหาของคํารองมีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว หรือไม
ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของคํารองแลว เปนกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาของ
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการกําหนดวันเลือกตั้งแตอยางใด พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเนื้อหาอยูสองสวน สวนที่ใหยุบสภาเปนการกระทําของรัฐบาล
ไมอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรตุลาการ สวนการกําหนดวันเลือกตั้งเฉพาะในสวนที่กําหนดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่กําหนด
ประเด็นวินิจฉัยไววา มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม นั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘
วรรคสอง บัญ ญัติ ไ วว า การยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรให กระทํ าโดยพระราชกฤษฎี ก า ซึ่ ง ต อ งกํ าหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาสี่สิบหาวัน
แต ไ ม เ กิ น หกสิ บ วั น นั บ แต วั น ยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร และวั น เลื อ กตั้ ง นั้ น ต อ งกํ า หนดเป น วั น เดี ย วกั น
ทั่วราชอาณาจักร พิจารณาแลวเห็นไดวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะ
ในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นั้น
มิไดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตประการใด ขอกลาวอางตามคํารองไมอาจรับฟงได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นควรใหยกคํารอง
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

