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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรือ่ ง ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสง ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุ ฒ ิ สภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ผู  ร  อ ง ส ง ความเห็ น ของนายกิ ต ติ วะสี น นท สมาชิ ก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๐ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ในวาระที่สอง
และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สาม และไดสง
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... ทีผ่ า นความเห็นชอบ
ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ใ ห ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และคณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
เพื่อพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
หรือไม และใหแจงใหผรู อ งทราบภายในสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองภายในระยะเวลาดังกลาววา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๒๔ วรรคหนึง่
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ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่ง และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ไมตรง
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
ตอมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดมมี ติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
ซึง่ ไดพจิ ารณาและมีมติแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตามความเห็น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกา
เพือ่ สัง่ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ และแกไขเพิม่ เติมตามความเห็นของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
โดยใหการแบงกลุมการสมัครในบทหลักมีการแบงเปนยี่สิบกลุม สวนบทเฉพาะกาลมีการแบงกลุม
เปนสิบกลุม และวิธกี ารสมัครในบทหลักกําหนดใหสมัครโดยอิสระประเภทเดียว สวนบทเฉพาะกาล
กําหนดการสมัครโดยอิสระ และสมัครโดยตองไดรับการเสนอชื่อจากองคกรที่กําหนดไว รวมทั้ง
กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในบทหลักกําหนดใหใชวิธี
การเลือกกันเองและวิธีการเลือกไขว สวนบทเฉพาะกาลกําหนดใหใชวิธีการเลือกกันเองโดยตรง
ตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... ทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติมตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
และในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทีป่ ระชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
นายกิตติ วะสีนนท สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ มีความเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ มุงหมายใหสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีความรู
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรว มกัน หรือทํางาน หรือเคยทํางานดานตาง ๆ
ที่หลากหลายของสังคม และประชาชนทุกภาคสวนมีสิทธิสมัครเพื่อรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาได
โดยอิสระและอยางกวางขวาง การกําหนดใหมจี าํ นวนกลุม การสมัครจํานวนมากยอมเปนหลักประกันวา
วุ ฒิ ส ภาจะเป น สภาที่ ป ระกอบด ว ยประชาชนจากทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมอย า งแท จ ริ ง และทํ า ให
การจัดกลุมผูสมัครมีความหลากหลาย ซึ่งการแบงกลุมการสมัครจํานวนสิบกลุมในบทเฉพาะกาล
ตามรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑
ทําใหกลุมเดิมที่ถูกยุบรวมเขากับกลุมอื่นอาจจะไดรับเลือกลดนอยลงหรือไมไดรับเลือกเลย จึงเปน
การตัดโอกาสของประชาชนในการไดรบั เลือกเปนสมาชิกวุฒสิ ภาและลดทอนหลักประกันวาวุฒสิ ภา
จะเปนสภาที่ประกอบดวยประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริง
๒. การแบงวิธกี ารสมัครตามรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ ทีม่ กี ารแบงวิธกี ารสมัครออกเปนสองวิธี ไดแก การสมัครโดยยืน่ ใบสมัครดวยตนเอง
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และการสมัครโดยยืน่ ใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือแนะนําชือ่ ผูส มัครจากองคกรตามมาตรา ๙๓
ซึ่งการสมัครโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดใหองคกรมีสิทธิแนะนําชื่อผูสมัครไดโดยมติของคณะกรรมการ
ที่มีหนาที่และอํานาจในการบริหารงานขององคกร จึงเปนการกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัคร
โดยองคกรตาง ๆ กอนการสมัคร โดยผูส มัครรับเลือกคนอืน่ มิไดมสี ว นรวมในการคัดกรอง แมมาตรา ๙๒
วรรคหนึง่ (๑) และ (๒) จะใชถอ ยคําในทํานองเดียวกันแตมผี ลแตกตางกัน กลาวคือ กรณีตามมาตรา ๙๒
วรรคหนึง่ (๒) ผูส มัครจะตองผานการคัดกรองจากองคกรทีก่ าํ หนดไวเสียกอนวาจะแนะนําหรือเสนอให
ผูนั้นสมัครเพื่อเขารับการเลือกหรือไม อันมีผลทําใหประชาชนไมสามารถเลือกสมัครไดอยางเสรี
ทุกกลุม แตตองอยูภายใตเงื่อนไขการคัดกรองจากองคกรเสียกอนวาจะทําคําแนะนําเพื่อใหมีสิทธิ
สมัครไดหรือไม และบทบัญญัตดิ งั กลาวมีผลทําใหไมเปนการเลือกกันเองในระหวางผูส มัครทัง้ หมด
แตมีลักษณะเปนการแบงโควตาระหวางผูสมัครอิสระกับผูสมัครที่องคกรแนะนํา
๓. กระบวนการเลือกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
ที่กําหนดใหมีกระบวนการเลือกดวยวิธีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ซึ่งแตกตางจากบทหลัก
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ที่กําหนดใหมีวิธีการเลือกโดยตรงและการเลือกไขว
อันสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนวิธีการปองกันการสมยอมกัน แมจะไมสามารถ
ปองกันการสมยอมกันไดทั้งหมดแตก็ทําใหการสมยอมกันเกิดขึ้นไดยากเพราะตองใชงบประมาณ
ในการลงทุนจํานวนมาก ดังนั้น การกําหนดใหมีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียวจึงเปนการเพิ่ม
ความเสีย่ งทีจ่ ะทําใหเกิดการสมยอมกัน สงผลใหการเลือกไมเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม จึงขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
นายกิตติ วะสีนนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ จึงเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตอผูร อ งเพือ่ ใหสง ความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับหนังสือของผูร อ งไววนิ จิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่
(๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดพจิ ารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ แลว
แตนายกิตติ วะสีนนท สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ และคณะ รวม ๓๐ คน มีความเห็นวา รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... ทีผ่ า นความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ จึงเสนอความเห็นดังกลาวตอผูรองเพื่อใหสงไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองไดสง
ความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ส ง ความเห็ น ต อ ผู  ร  อ ง และผู  ร  อ งได ส  ง ความเห็ น ดั ง กล า วมายั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย
กรณีจงึ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับไวพิจารณาและมีคําสั่งรับไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม นั้น กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง การกําหนดกลุมผูสมัครรับเลือกตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ ทีก่ าํ หนดไวจาํ นวนสิบกลุม ซึง่ แตกตางจากบทหลัก
ในมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ไมไดกําหนดจํานวนกลุมของผูสมัคร
รับเลือกวาจะตองมีจาํ นวนกลุม เทาใด เพียงแตกาํ หนดหลักการของการแบงกลุม วาตองแบงในลักษณะ
ที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได ซึ่งหมายความวา
การแบงกลุมที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถอยูในกลุมใด
กลุม หนึง่ ไดโดยอิสระ เพือ่ เปดโอกาสใหผทู ปี่ ระสงคจะสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒสิ ภาสามารถสมัคร
ในกลุมที่ตนมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรวมกันหรือทํางาน
หรือเคยทํางานดานตาง ๆ อันใกลเคียงกับตนมากที่สุด สวนจํานวนกลุมผูสมัครรับเลือกจะเปนเทาใด
ยอมเปนไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากําหนด
การที่มาตรา ๙๑ กําหนดใหมีการแบงกลุมผูสมัครรับเลือกเปนจํานวนสิบกลุม โดยนํากลุมผูสมัคร
รับเลือกตามมาตรา ๑๑ ที่แบงไวจํานวนยี่สิบกลุมมาจัดกลุมใหมเปนการรวมกลุมผูสมัครรับเลือก
ทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงเขาดวยกัน โดยไมไดยกเลิกกลุม หนึง่ กลุม ใด ยังคงความครบถวนของกลุม อาชีพ
ที่หลากหลายไว ทั้งไมเปนการตัดสิทธิผูสมัครรับเลือก เนื่องจากผูสมัครรับเลือกยังคงมีสิทธิสมัคร
ในกลุมที่ถูกรวมเขาดวยกันไดตามความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชนรว มกันหรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ อันสอดคลองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
อีกทั้งยังมีกลุมอื่น ๆ ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เปนหลักประกันใหผูสมัครรับเลือกที่มี
คุณสมบัตติ ามมาตรา ๑๓ และไมมลี กั ษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ทีไ่ มสามารถอยูใ น (๑) ถึง (๙)
ก็ยังมีสิทธิสมัครในกลุมอื่น ๆ ได นอกจากนี้มาตรา ๙๑ เปนบทเฉพาะกาลที่ใชบังคับในระยะเวลา
เพียงในวาระเริม่ แรกเทานัน้ ซึง่ เมือ่ พนวาระเริม่ แรกไปแลวกลุม ผูส มัครจะเปนไปตามบทหลักในมาตรา ๑๑
ดั ง นั้ น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ....
มาตรา ๙๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙

๑๔๔
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ประเด็นที่สอง การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ทีก่ าํ หนดใหผสู มัคร
รับเลือกอาจสมัครไดสองวิธกี าร ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บัญญัตใิ หวธิ กี ารสมัครและการรับสมัคร
เปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา โดยใหมกี ารคัดกรอง
ผูส มัครรับเลือกดวยวิธกี ารอืน่ ใดทีผ่ สู มัครรับเลือกมีสว นรวมในการคัดกรองก็ได การทีร่ า งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ กําหนดใหผูสมัครรับเลือก
ในแตละกลุมตามมาตรา ๙๑ อาจสมัครไดสองวิธีการ คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสมัคร
โดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผูสมัครจากองคกรตามมาตรา ๙๓ แนบมา
พรอมกับใบสมัครดวย ซึ่งทั้งสองวิธีการดังกลาวตางก็เปนการสมัครดวยตนเอง สวนการแนะนํา
ชื่อผูสมัครจากองคกร ตามมาตรา ๙๓ มิใชเปนวิธีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง หากแตเปนเพียงการเปดโอกาสใหองคกรซึง่ เปนนิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายไทยมาแลวไมนอ ยกวาสามป และมิไดมวี ตั ถุประสงคในการแสวงหากําไรมาแบงปนกัน
หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเนื่อง
และเปนองคกรทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ไดมสี ว นรวมในการแนะนําชือ่ ผูส มัครซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นอกจากนีม้ าตรา ๙๒ ยังกําหนดใหผสู มัครรับเลือกตองเลือกสมัครดวยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ เทานัน้
และเมื่อสมัครดวยวิธีการใดแลวจะถอนการสมัครนั้นมิได ทําใหผูสมัครรับเลือกทุกรายสามารถเลือก
ที่จะสมัครไดเพียงวิธีการเดียวเทานั้น การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครดังกลาวจึงมิได
เปนการตัดสิทธิในการสมัครหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพียงแตจะทําใหมีผูสมัคร
ทีเ่ หมาะสมในการสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒสิ ภาเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละอํานาจของสมาชิก
วุฒสิ ภาในวาระเริม่ แรก ถือไดวา เปนการเพิม่ ชองทางใหไดผสู มัครทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ มาปฏิบตั ิ
การใหสอดคลองกับหนาที่และอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมิไดกระทบตอหลักการเลือกกันเองแตอยางใด ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ จึงไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
ประเด็นที่สาม กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่กําหนด
ใหมีกระบวนการเลือกโดยวิธีเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
ซึง่ แตกตางจากบทหลักตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ทีก่ าํ หนดใหมกี ารเลือกผูส มัคร
กลุมอื่นได (เลือกไขว) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มีความมุง หมายใหการเลือก
สมาชิกวุฒสิ ภาเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม จึงกําหนดใหสมาชิกวุฒสิ ภาตองมาจากการเลือกกันเอง
ของผูสมัครรับเลือก โดยจะกําหนดมิใหผูสมัครรับเลือกในแตละกลุมเลือกบุคคลในกลุมเดียวกันหรือ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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การเลือกไขวหรือจะกําหนดใหมกี ารคัดกรองผูส มัครรับเลือกดวยวิธกี ารอืน่ ใดทีผ่ สู มัครรับเลือกมีสว นรวม
ในการคัดกรองก็ได จึงมิใชบทบัญญัติที่เปนบทบังคับเด็ดขาด เพียงแตกําหนดหลักการไวกวางวาจะใช
วิธีการดังกลาว หรือจะกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดที่ผูสมัครรับเลือก
มีสวนรวมในการคัดกรองก็ได การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไดกําหนดใหการเลือกในระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เปนการเลือกกันเองภายในกลุม เดียวกันโดยตรงวิธกี ารเดียว
ซึง่ แตกตางจากกระบวนการเลือกตามทีก่ าํ หนดไวในบทหลักตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
ทีก่ าํ หนดใหมกี ารเลือกโดยตรงและเลือกไขว ถือไดวา เปนการกําหนดวิธกี ารคัดกรองผูส มัครรับเลือก
ดวยวิธีการที่ใหผูสมัครรับเลือกเปนผูเลือกกันเอง และผูสมัครรับเลือกไดมีสวนรวมในการคัดกรอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ แลวโดยมิไดทําใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไมเปนไปโดยสุจริต
และเทีย่ งธรรมแตอยางใด ดังนัน้ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
ประกอบมาตรา ๒๖๙
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
ประกอบมาตรา ๒๖๙

๑๔๖
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรือ่ ง ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสง ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอ ความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ มีขอ ความขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ผูร อ ง สงความเห็นของนายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ และคณะ รวม ๒๗ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหี นังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ....
ในวาระทีส่ อง และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระทีส่ าม
และไดสง รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ....
ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณาวารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญหรือไม และใหแจงใหผรู อ งทราบภายในสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗
วรรคหา ประธานกรรมการการเลือกตัง้ และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหี นังสือแจงความเห็น
มายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการไมตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐
๒๓ พฤษภาคม
พฤษภาคม พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑

พิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ....
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
ตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและไดสง
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเพือ่ ใหนายกรัฐมนตรีพจิ ารณากอนนําขึน้ ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ มีความเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕)
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ มีขอ ความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) กําหนดมาตรการกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ
ที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตองถูกจํากัดสิทธิดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมืองและขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
รัฐสภา และ (๕) ซึ่งเปนเรื่องการดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไวชัดเจนวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ” ดังนั้น
สิง่ ทีถ่ กู จํากัดตามรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ ยอมจํากัดไดเฉพาะ “สิทธิ” เทานั้น
กรณีจึงมีปญหาวาการดํารงตําแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) นั้น เปนสิทธิของบุคคล
หรือไม หรือเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลในการดํารงตําแหนง
เพราะสิ่งที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม บัญญัติใหจํากัดไดตองเปนสิทธิของผูไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งที่ผูนั้นสามารถเลือกที่จะใชสิทธินั้นหรือไมก็ไดตามที่กฎหมายรับรอง แตกรณี (๔) และ (๕)
เปนอํานาจของบุคคลอื่นซึ่งเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตามกฎหมายที่พิจารณาบุคคลผูมีคุณสมบัติ
และไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายใหดาํ รงตําแหนงดังกลาว มิใชสทิ ธิของผูไ มไปใชสทิ ธิเลือกตัง้
ที่จะสามารถเรียกรองหรือเลือกที่จะใหมีการแตงตั้งดวยตนเองไดโดยลําพัง ทั้งการที่ผูใดจะเขา
ดํารงตําแหนงนัน้ มิใชเปนสิทธิ หากแตเปนเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐

๑๔๘

141-153-MAC6.indd 148

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

11/20/18 3:47 PM

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๒. การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง กําหนดวา “เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูส งู อายุในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซ งึ่ คณะกรรมการมอบหมายจัดใหมกี าร
อํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการ
ชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ในการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหบคุ คลนัน้ ไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลนัน้
เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไมสามารถทําเครื่องหมาย
ลงในบัตรเลือกตัง้ ได ใหบคุ คลอืน่ หรือกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ เปนผูก ระทําการแทนโดยความยินยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ” อาจขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ เนื่องจากการใหผูอื่นลงคะแนนแทน
ผูใชสิทธิเลือกตั้งยอมไมใชการลงคะแนนโดยตรงและลับ เห็นไดจากถอยคําตามรางมาตรา ๙๒
ที่ใหถือวาเปนการลงคะแนนโดยตรงและลับ
ดังนั้น การที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีลําดับศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว
เปนอยางอื่นจึงไมอาจกระทําได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยไว
ในลักษณะทํานองเดียวกันวาหลักการเลือกตัง้ โดยลับนัน้ เปนสาระสําคัญของการเลือกตัง้ การใชสทิ ธิ
เลือกตัง้ จะตองโดยเสรี หากการเลือกตัง้ ไมเปนไปโดยลับแลว การเลือกตัง้ ก็ไมอาจทีจ่ ะเปนการเลือกตัง้
โดยเสรีได ตามหลักการเลือกตั้งโดยลับจะตองดําเนินการเลือกตั้งโดยไมใหผูใดทราบไดเลยวา
ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตละคนตัดสินใจเลือกใคร นอกจากนี้ การกลาวอางวารางมาตรา ๙๒
เปนกรณีเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ขอเท็จจริงแตกตางกันเนือ่ งจากในขณะนัน้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มิไดบัญญัติใหการออกเสียงประชามติตองใชวิธีโดยตรงและลับ หากแตบัญญัติไวในมาตรา ๑๕
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การยกเวนใหออกเสียงลงคะแนนโดยบุคคลอื่นหรือกรรมการประจํา
หนวยดังกลาว จึงสามารถกระทําไดเพราะเปนการยกเวนบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับเดียวกัน
เมือ่ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ เสนอความเห็นเปนหนังสือ
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตอผูร อ งเพือ่ ใหสง ความเห็นดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูร อ งจึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือถึงผูรองแจงใหผูรองเปนผูพิจารณาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ผูรองจึงสงความเห็น
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือของผูรองไววินิจฉั ยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐
๒๓ พฤษภาคม
พฤษภาคม พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑

พิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีทสี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดพจิ ารณาและเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... เสร็จสิ้น ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๗ วรรคหา แลว แตนายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และคณะ รวม ๒๗ คน
มีความเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... ที่ผานความเห็ น ชอบของสภานิติบั ญ ญัติแห งชาติ มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๕ จึงเสนอความเห็นดังกลาวตอผูร อ งเพือ่ ใหสง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘
วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูร อ งไดสง ความเห็นเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย เมือ่ ขอเท็จจริง
ปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่ อี ยูข องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติสง ความเห็นตอผูร อ ง และผูร อ งไดสง ความเห็นดังกลาวมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบ
มาตรา ๒๖๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจรับไวพจิ ารณา และมีคาํ สัง่ รับไวพจิ ารณาวินจิ ฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) กําหนดใหมีการจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง และคณะผูบริหารทองถิ่น ซึ่งเปนการจํากัด
ประโยชนในทางใดทางหนึง่ ของบุคคลอันทําใหบคุ คลนัน้ ไมสามารถดํารงตําแหนงดังกลาวได โดยกําหนด
ใหเปนผลทางกฎหมายของการกระทําอันเปนเหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมิได
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุ
อันสมควร ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม บัญญัตใิ หกาํ หนดการจํากัดสิทธิบางประการไดตามที่
กฎหมายบัญญัติ แตสิ่งที่จะถูกจํากัดไดนั้นจะตองเปนสิทธิเทานั้น
จึงมีขอพิจารณาวา รางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ที่กําหนดใหจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนงนั้น
อยูใ นขอบเขตของสิทธิทถี่ กู จํากัดไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือไม เห็นวารางมาตรา ๓๕
(๔) และ (๕) เปนผลแหงพฤติกรรมอันจะมีผลทางกฎหมายใหบุคคลเหลานั้นถูกจํากัดสิทธิ
ในการเขาดํารงตําแหนงตามทีก่ าํ หนดไว ซึง่ มีนยั เปนการระบุเงือ่ นไขเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูม สี ทิ ธิ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลานั้น อันสะทอนถึงความรับผิดชอบตอพันธะหนาที่พื้นฐานในการ
ทําหนาทีข่ องผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๗) ซึง่ ใหเปนหนาทีข่ องปวงชนชาวไทย
ไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ อยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสว นรวมของประเทศเปนสําคัญ การทีร่ ะบุเงือ่ นไข
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ในการจํากัดสิทธิของบุคคลผูประสงคจะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนเพียงการกําหนด
คุณลักษณะที่ไมเพียงพอตอการดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงเกี่ยวกับงานดานการเมืองเชนเดียวกัน
กับรางมาตรา ๓๕ (๒) และ (๓) เพราะบุคคลทีอ่ ยูใ นตําแหนงดังกลาว หรือประสงคจะดํารงตําแหนงดังกลาว
ตองเปนผูเลื่อมใส และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ประกอบกับระยะเวลาทีจ่ าํ กัดสิทธิดงั กลาวนัน้ ก็ไดกาํ หนดเปนคราว ๆ ไป ครัง้ ละสองปตามรางมาตรา
๓๕ วรรคสอง โดยใหนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากบุคคลนั้นไดไป
ใชสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งตอไป การจํากัดสิทธิดังกลาวก็เปนอันสิ้นสุดลง
ดังนั้น เห็นไดวา กรณีตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) แมจะมีผลเสมือนเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของบุคคลในการเขาดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง และคณะผูบ ริหารทองถิน่ ดวย แตกเ็ ปนการจํากัดสิทธิของผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีไ่ มไปใชสทิ ธิ
เลือกตัง้ โดยมิไดแจงเหตุทไี่ มอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ หรือแจงเหตุทไี่ มอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ แลวแตเหตุนนั้
มิใชเหตุอันสมควรนั่นเอง ซึ่งมีผลใหถูกจํากัดสิทธิในการเขาดํารงตําแหนงนั้น จึงถือไดวาการดํารง
ตําแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสิทธิชนิดหนึง่ ซึง่ รัฐธรรมนูญบัญญัตใิ หออกกฎหมาย
จํากัดสิทธิดงั กลาวไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม เชนเดียวกับสิทธิตามรางมาตรา ๓๕ (๒)
และ (๓) ซึง่ ตางก็เปนสิทธิทางการเมืองและการดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนัน้ รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕)
จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม สวนขอที่ผูรองกลาวอางวา
ร า งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ นั้น
เมือ่ วินจิ ฉัยไวแลววาการดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสิทธิทอ่ี าจถูก
จํากัดไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม จึงมิใชเสรีภาพในการประกอบอาชีพดังทีผ่ รู อ งกลาวอาง
ประเด็นทีส่ อง รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
แตก็มิไดกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับไว เพียงแตกําหนดหลักการ
สําคัญไววา ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนน
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได อยางไรก็ดี บทบัญญัติดังกลาว
ไดรับรองหลักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งให
กระทําดวยวิธอี อกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ซึง่ การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงเปนลักษณะสําคัญ
ประการหนึง่ ทีพ่ ลเมืองในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูแ สดงการตัดสินใจทางการเมืองดวยตนเอง
โดยพลเมืองแตละคนไดกระทําการดังกลาวผานการตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับเปนวิธีการออกเสียงโดยผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ แตละคนทําเครือ่ งหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ภายในคูหาและนําบัตรลงคะแนนใสไว
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๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑
๒๓ พฤษภาคม
พฤษภาคม พุพุททธศั
ธศักกราช
ราช ๒๕๖๑
๒๕๖๑

ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยหามมิใหผูใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตอสาธารณชนวาตนตัดสินใจ
ลงคะแนนใหแกผูสมัครรายใดในขณะที่ใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับโดยทั่วไป
จะใหผูออกเสียงลงคะแนนแตละคนทําเครื่องหมายไวในบัตรลงคะแนนภายในคูหาสําหรับลงคะแนน
ทีจ่ ดั ไวอยางมิดชิด เพือ่ ปองกันมิใหผอู อกเสียงลงคะแนนตกอยูภ ายใตอทิ ธิพลหรือถูกแทรกแซงอันมีผล
ใหการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งดังกลาวไมเปนไปอยางอิสระ ในการนี้ รัฐจึงมีหนาที่ที่จะตองมี
มาตรการและสรางหลักประกันในอันทีจ่ ะทําใหการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลนัน้ เปนไปอยางอิสระ
และสงเสริมใหบุคคลตองไปใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอยางทั่วถึง อันสอดคลองกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๗) ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หเปนหนาทีข่ องปวงชนชาวไทยไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ อยางอิสระ
และมาตรา ๙๕ วรรคสาม ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หบคุ คลอาจถูกจํากัดสิทธิไดหากไมไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ โดยไมไดแจง
เหตุอนั สมควร จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่ มีหนาทีจ่ ดั การเลือกตัง้ ตองกําหนดมาตรการ
ในการอํานวยความสะดวกหรือใหความชวยเหลือแกผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ....
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงกําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุ ในกรณีที่ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได อาจใหบุคคลอื่นหรือกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูกระทําการแทนโดยความยินยอม และเปนไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ และใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น มีความ
มุงหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุใหมีโอกาส
ใชสทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ เปนสิทธิทางการเมืองทีส่ าํ คัญไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลอืน่ ซึง่ สอดคลอง
กับมาตรการตามทีก่ าํ หนดไวในอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ ทีป่ ระเทศไทยไดใหสตั ยาบัน
ก็ไดใหการรับรองประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการบนพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกับบุคคลอืน่ ตามขอ ๒๙ (เอ)
วารัฐพึง “ประกันวาคนพิการสามารถมีสวนรวมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะไดอยางมีประสิทธิผล
และเต็มทีบ่ นพืน้ ฐานทีเ่ ทาเทียมกับบุคคลอืน่ ทัง้ โดยทางตรงหรือโดยผานผูแ ทนทีไ่ ดรบั เลือกอยางอิสระ
รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและไดรบั การเลือกตัง้ ...” และในปจจุบนั หลักดังกลาว
ไดยอมรับปฏิบัติอยางแพรหลายในหลายประเทศ โดยใหหลักประกันวาบุคคลผูพิการซึ่งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะตองไดรับโอกาสในการใชสิทธิของตนโดยเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป หรือไมถูกปลอย
ใหสูญเสียโอกาสในการใชสิทธิเลือกตั้งดวยเหตุแหงความทุพพลภาพหรือความบกพรองทางรางกาย
อันเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสถานที่จัดการเลือกตั้งและเขาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง
หลักการดังกลาวขางตนยังสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดหลักความเสมอภาค
ของบุคคลโดยความในวรรคสีร่ บั รองวามาตรการทีร่ ฐั กําหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบคุ คล
สามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแก
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เมื่อพิจารณามาตรการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งดังกลาว ที่ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการ
ประจํ า หน ว ยเลื อ กตั้ ง เป น ผู  ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ในการออกเสี ย งลงคะแนนโดยความยิ น ยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ เปนเพียงมาตรการใหคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูส งู อายุ ทีไ่ มสามารถทําเครือ่ งหมายลงในบัตรเลือกตัง้ ไดมโี อกาสใชสทิ ธิเลือกตัง้
บนพื้นฐานความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปซึ่งตราบใดที่ไมมีการเปดเผยผลการออกเสียงลงคะแนน
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้นตอสาธารณะก็ถือไดวาเปนการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ ประกอบกับการดําเนินการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยอมตองเปนไปตาม
ความมุง หมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึง่ โดยรัฐตองกําหนดมาตรการตามรางมาตรา ๙๒
วรรคหนึ่ง ใหชัดเจนและกําหนดมาตรการที่เด็ดขาดในกรณีที่บุคคลอื่นหรือกรรมการประจํา
หนวยเลือกตัง้ ผูใ ดทําใหการอํานวยความสะดวกหรือการใหความชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้ ไมตรงตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูส งู อายุ หรือทําใหไมเปนวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ รางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยังไมมีผลกระทบตอการออกเสียงลงคะแนน
อยางอิสระและยังอยูใ นขอบเขตของวิธอี อกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
วรรคหนึง่ ดังนัน้ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ไมมขี อ ความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ ไมมขี อ ความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
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