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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๖๑ 

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การได้มาซึ ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
 มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
 มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผู ร อง สงความเห็นของนายกิตติ วะสีนนท สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๐ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓  โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอราง
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ในวาระที่สอง
และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สาม และไดสง
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... ทีผ่านความเหน็ชอบ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
หรอืไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวันนบัแตวนัท่ีไดรบัตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงความเห็นมายังผู รองภายในระยะเวลาดังกลาววา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา 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
  ตอมาในคราวประชมุสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ทีป่ระชุมสภานติบิญัญตัแิหงชาติไดมมีตติัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ วรรคหา 
ซึง่ไดพจิารณาและมีมติแกไขเพิม่เตมิรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญดังกลาวตามความเหน็
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลฎีกา
เพ่ือส่ังใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ และแกไขเพิม่เตมิตามความเหน็ของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู
โดยใหการแบงกลุมการสมัครในบทหลักมีการแบงเปนยี่สิบกลุม สวนบทเฉพาะกาลมีการแบงกลุม
เปนสิบกลุม และวิธกีารสมคัรในบทหลักกําหนดใหสมัครโดยอิสระประเภทเดยีว สวนบทเฉพาะกาล
กําหนดการสมัครโดยอิสระ และสมัครโดยตองไดรับการเสนอชื่อจากองคกรที่กําหนดไว รวมท้ัง
กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศในบทหลักกําหนดใหใชวิธี
การเลือกกันเองและวิธีการเลือกไขว สวนบทเฉพาะกาลกําหนดใหใชวิธีการเลือกกันเองโดยตรง
  ตอมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... ทีม่กีารแกไขเพ่ิมเตมิตอสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
และในคราวประชุมสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิครัง้ที ่๑๓/๒๕๖๑ วนัพฤหสับดทีี ่๘ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุ
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
  นายกติติ วะสนีนท สมาชิกสภานติบิญัญัตแิหงชาติ และคณะ มคีวามเห็นวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวุฒสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗  โดยมเีหตุผลดังน้ี
  ๑. รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ มุงหมายใหสมาชิกวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีความรู 
ความเชีย่วชาญ ประสบการณ อาชพี ลกัษณะ หรอืประโยชนรวมกนั หรอืทาํงาน หรอืเคยทํางานดานตาง ๆ
ที่หลากหลายของสังคม และประชาชนทุกภาคสวนมีสิทธิสมัครเพ่ือรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาได
โดยอิสระและอยางกวางขวาง การกําหนดใหมจีาํนวนกลุมการสมคัรจํานวนมากยอมเปนหลักประกันวา
วุฒิสภาจะเปนสภาท่ีประกอบดวยประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริงและทําให
การจัดกลุมผูสมัครมีความหลากหลาย ซึ่งการแบงกลุมการสมัครจํานวนสิบกลุมในบทเฉพาะกาล
ตามรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ 
ทําใหกลุมเดิมที่ถูกยุบรวมเขากับกลุมอื่นอาจจะไดรับเลือกลดนอยลงหรือไมไดรับเลือกเลย จึงเปน
การตัดโอกาสของประชาชนในการไดรบัเลือกเปนสมาชกิวฒุสิภาและลดทอนหลกัประกนัวาวฒุสิภา
จะเปนสภาที่ประกอบดวยประชาชนจากทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริง
  ๒. การแบงวิธกีารสมคัรตามรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชกิวุฒสิภา
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ ทีม่กีารแบงวิธกีารสมัครออกเปนสองวิธ ีไดแก การสมัครโดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง
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และการสมคัรโดยยืน่ใบสมคัรดวยตนเองพรอมแสดงหนงัสอืแนะนาํชือ่ผูสมคัรจากองคกรตามมาตรา ๙๓ 
ซึ่งการสมัครโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดใหองคกรมีสิทธิแนะนําชื่อผูสมัครไดโดยมติของคณะกรรมการ
ที่มีหนาที่และอํานาจในการบริหารงานขององคกร จึงเปนการกําหนดใหมีการคัดกรองผู สมัคร
โดยองคกรตาง ๆ  กอนการสมคัร โดยผูสมคัรรบัเลอืกคนอืน่มิไดมสีวนรวมในการคดักรอง แมมาตรา ๙๒ 
วรรคหนึง่ (๑) และ (๒) จะใชถอยคาํในทาํนองเดยีวกนัแตมผีลแตกตางกนั กลาวคอื กรณตีามมาตรา ๙๒
วรรคหน่ึง (๒) ผูสมคัรจะตองผานการคดักรองจากองคกรทีก่าํหนดไวเสยีกอนวาจะแนะนาํหรอืเสนอให
ผูนั้นสมัครเพื่อเขารับการเลือกหรือไม อันมีผลทําใหประชาชนไมสามารถเลือกสมัครไดอยางเสรี
ทุกกลุม แตตองอยูภายใตเงื่อนไขการคัดกรองจากองคกรเสียกอนวาจะทําคําแนะนําเพ่ือใหมีสิทธิ
สมคัรไดหรอืไม และบทบญัญตัดิงักลาวมผีลทําใหไมเปนการเลอืกกนัเองในระหวางผูสมคัรทัง้หมด
แตมีลักษณะเปนการแบงโควตาระหวางผูสมัครอิสระกับผูสมัครที่องคกรแนะนํา
  ๓. กระบวนการเลือกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ 
ที่กําหนดใหมีกระบวนการเลือกดวยวิธีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ซึ่งแตกตางจากบทหลัก
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีที่กําหนดใหมีวิธีการเลือกโดยตรงและการเลือกไขว
อันสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนวิธีการปองกันการสมยอมกัน แมจะไมสามารถ
ปองกันการสมยอมกันไดทั้งหมดแตก็ทําใหการสมยอมกันเกิดขึ้นไดยากเพราะตองใชงบประมาณ
ในการลงทุนจํานวนมาก ดังนั้น การกําหนดใหมีการเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียวจึงเปนการเพิ่ม
ความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดการสมยอมกัน สงผลใหการเลอืกไมเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม จงึขดั
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗
  นายกิตติ วะสีนนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ จึงเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๑ ตอผูรองเพือ่ใหสงความเหน็ดงักลาวไปยงัศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรฐัธรรมนญูมีอาํนาจรบัหนงัสอืของผูรองไววนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ 
(๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา สภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดพจิารณาและเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ แลว 
แตนายกติติ วะสนีนท สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๓๐ คน มคีวามเหน็วา รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... ทีผ่านความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาต ิในบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ จึงเสนอความเห็นดังกลาวตอผูรองเพ่ือใหสงไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองไดสง
ความเห็นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๔๔

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สงความเห็นตอผูรอง และผูรองไดสงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย
กรณจีงึเปนไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธพีจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนญู
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
  ประเด็นท่ีหน่ึง การกําหนดกลุมผูสมัครรับเลือกตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๑ ทีก่าํหนดไวจาํนวนสบิกลุมซึง่แตกตางจากบทหลัก
ในมาตรา ๑๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ไมไดกําหนดจํานวนกลุมของผูสมัคร
รบัเลือกวาจะตองมีจาํนวนกลุมเทาใด เพียงแตกาํหนดหลกัการของการแบงกลุมวาตองแบงในลักษณะ
ที่ทําใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได ซึ่งหมายความวา
การแบงกลุมที่ทําใหประชาชนซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถอยูในกลุมใด
กลุมหนึง่ไดโดยอิสระ เพือ่เปดโอกาสใหผูทีป่ระสงคจะสมัครรบัเลอืกเปนสมาชิกวฒุสิภาสามารถสมคัร
ในกลุมที่ตนมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรวมกันหรือทํางาน
หรือเคยทํางานดานตาง ๆ อันใกลเคียงกับตนมากที่สุด สวนจํานวนกลุมผูสมัครรับเลือกจะเปนเทาใด
ยอมเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากําหนด 
การที่มาตรา ๙๑ กําหนดใหมีการแบงกลุมผูสมัครรับเลือกเปนจํานวนสิบกลุม โดยนํากลุมผูสมัคร
รับเลือกตามมาตรา ๑๑ ที่แบงไวจํานวนยี่สิบกลุมมาจัดกลุมใหมเปนการรวมกลุมผูสมัครรับเลือก
ทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงเขาดวยกนั โดยไมไดยกเลกิกลุมหนึง่กลุมใด ยงัคงความครบถวนของกลุมอาชพี
ที่หลากหลายไว ทั้งไมเปนการตัดสิทธิผูสมัครรับเลือก เนื่องจากผูสมัครรับเลือกยังคงมีสิทธิสมัคร
ในกลุมท่ีถูกรวมเขาดวยกันไดตามความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือ
ประโยชนรวมกนัหรอืทํางานหรอืเคยทํางานดานตาง ๆ อนัสอดคลองตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗
อีกทั้งยังมีกลุมอื่น ๆ ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑๐) เปนหลักประกันใหผูสมัครรับเลือกท่ีมี
คณุสมบตัติามมาตรา ๑๓ และไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ ทีไ่มสามารถอยูใน (๑) ถงึ (๙)
ก็ยังมีสิทธิสมัครในกลุมอื่น ๆ ได นอกจากนี้มาตรา ๙๑ เปนบทเฉพาะกาลท่ีใชบังคับในระยะเวลา
เพียงในวาระเริม่แรกเทาน้ัน ซึง่เมือ่พนวาระเร่ิมแรกไปแลวกลุมผูสมัครจะเปนไปตามบทหลกัในมาตรา ๑๑
ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
มาตรา ๙๑ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๔๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  ประเด็นที่สอง การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ทีก่าํหนดใหผูสมคัร
รบัเลอืกอาจสมคัรไดสองวธิกีาร ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรอืไม
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บญัญตัใิหวธิกีารสมคัรและการรบัสมคัร
เปนไปตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒสิภา โดยใหมกีารคัดกรอง
ผูสมคัรรบัเลอืกดวยวธิกีารอืน่ใดทีผู่สมคัรรบัเลอืกมสีวนรวมในการคดักรองกไ็ด การทีร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ กําหนดใหผูสมัครรับเลือก
ในแตละกลุมตามมาตรา ๙๑ อาจสมัครไดสองวิธีการ คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสมัคร
โดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผูสมัครจากองคกรตามมาตรา ๙๓ แนบมา
พรอมกับใบสมัครดวย ซึ่งทั้งสองวิธีการดังกลาวตางก็เปนการสมัครดวยตนเอง สวนการแนะนํา
ชื่อผูสมัครจากองคกร ตามมาตรา ๙๓ มิใชเปนวิธีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง หากแตเปนเพยีงการเปดโอกาสใหองคกรซึง่เปนนติบิคุคล
ตามกฎหมายไทยมาแลวไมนอยกวาสามป และมไิดมวีตัถปุระสงคในการแสวงหากาํไรมาแบงปนกนั
หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเน่ือง
และเปนองคกรทีม่กีฎหมายจดัตัง้ไดมสีวนรวมในการแนะนาํชือ่ผูสมคัรซึง่มคีณุสมบตัแิละไมมีลักษณะ
ตองหามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  นอกจากน้ีมาตรา ๙๒ ยงักาํหนดใหผูสมคัรรบัเลอืกตองเลอืกสมคัรดวยวธิกีารใดวิธกีารหนึง่เทาน้ัน
และเม่ือสมัครดวยวิธีการใดแลวจะถอนการสมัครน้ันมิได ทําใหผูสมัครรับเลือกทุกรายสามารถเลือก
ที่จะสมัครไดเพียงวิธีการเดียวเทานั้น การกําหนดวิธีการสมัครและการรับสมัครดังกลาวจึงมิได
เปนการตัดสิทธิในการสมัครหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพียงแตจะทําใหมีผูสมัคร
ทีเ่หมาะสมในการสมัครรบัเลอืกเปนสมาชกิวฒุสิภาเพือ่ปฏบิตังิานตามหนาทีแ่ละอาํนาจของสมาชกิ
วฒุสิภาในวาระเริม่แรก ถอืไดวาเปนการเพิม่ชองทางใหไดผูสมคัรทีม่คีวามหลากหลายเพ่ือมาปฏิบตัิ
การใหสอดคลองกับหนาที่และอํานาจที่เพิ่มขึ้นตามที่บัญญัติไวในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมิไดกระทบตอหลักการเลือกกันเองแตอยางใด ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ จงึไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙
  ประเด็นที่สาม กระบวนการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่กําหนด
ใหมีกระบวนการเลือกโดยวิธีเลือกกันเองโดยตรงวิธีการเดียว ตามรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖
ซึง่แตกตางจากบทหลกัตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ทีก่าํหนดใหมกีารเลอืกผูสมคัร
กลุมอื่นได (เลือกไขว) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ ประกอบมาตรา ๒๖๙ หรือไม 
  พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มคีวามมุงหมายใหการเลอืก
สมาชิกวฒุสิภาเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม จงึกาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภาตองมาจากการเลอืกกนัเอง
ของผูสมัครรับเลือก โดยจะกําหนดมิใหผูสมัครรับเลือกในแตละกลุมเลือกบุคคลในกลุมเดียวกันหรือ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๔๖

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

การเลือกไขวหรอืจะกาํหนดใหมกีารคดักรองผูสมคัรรับเลือกดวยวิธกีารอืน่ใดทีผู่สมคัรรับเลือกมีสวนรวม
ในการคัดกรองก็ได จึงมิใชบทบัญญัติที่เปนบทบังคับเด็ดขาด เพียงแตกําหนดหลักการไวกวางวาจะใช
วิธีการดังกลาว หรือจะกําหนดใหมีการคัดกรองผูสมัครรับเลือกดวยวิธีการอื่นใดที่ผูสมัครรับเลือก
มีสวนรวมในการคัดกรองก็ได การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ไดกําหนดใหการเลือกในระดับ
อาํเภอ ระดับจงัหวดั และระดับประเทศ เปนการเลือกกันเองภายในกลุมเดยีวกนัโดยตรงวิธกีารเดียว
ซึง่แตกตางจากกระบวนการเลือกตามท่ีกาํหนดไวในบทหลกัตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ 
ทีก่าํหนดใหมกีารเลอืกโดยตรงและเลือกไขว ถอืไดวาเปนการกาํหนดวธิกีารคัดกรองผูสมัครรับเลือก
ดวยวิธีการที่ใหผูสมัครรับเลือกเปนผูเลือกกันเอง และผูสมัครรับเลือกไดมีสวนรวมในการคัดกรอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ แลวโดยมิไดทําใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไมเปนไปโดยสุจริต
และเทีย่งธรรมแตอยางใด ดงัน้ัน รางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึง่สมาชิกวุฒสิภา 
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
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓/๒๕๖๑ 

  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
 ประกอบมาตรา ๒๖๓ วา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   พ.ศ. ....   มาตรา  ๓๕  (๔)  และ  (๕)  มีขอความ
 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติ
 ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. ....
 มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มีขอความขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ประธานสภานิตบัิญญตัแิหงชาติ ผูรอง สงความเหน็ของนายปรชีา วชัราภยั สมาชิกสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติ และคณะ รวม ๒๗ คน เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดงันี้
  ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดมหีนงัสอืลงวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสนอรางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ซึง่ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดพจิารณารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ในวาระทีส่อง และลงมตใิหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญดงักลาวในวาระทีส่าม 
และไดสงรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการ
รางรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาวตรงตามเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญูหรอืไม และใหแจงใหผูรองทราบภายในสิบวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗
วรรคหา ประธานกรรมการการเลอืกตัง้และประธานกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดมหีนงัสอืแจงความเหน็
มายังผูรองวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการไมตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

พจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
  ตอมาคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ เสนอรายงานการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาตไิดพจิารณารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... และลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและไดสง
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบับดงักลาวเพือ่ใหนายกรัฐมนตรีพจิารณากอนนําขึน้ทลูเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
  นายปรชีา วชัราภัย สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ และคณะ มคีวามเหน็วารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) 
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มขีอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ โดยมีเหตุผลดังนี้
      ๑. การท่ีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) กําหนดมาตรการกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ
ที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง ตองถูกจํากัดสิทธิดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมอืงและขาราชการรฐัสภาฝายการเมอืงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
รัฐสภา และ (๕) ซึ่งเปนเร่ืองการดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน 
ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไวชัดเจนวา “ผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ดังน้ัน
สิง่ท่ีถกูจํากัดตามรางพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ ยอมจํากัดไดเฉพาะ “สิทธิ” เทานั้น 
  กรณีจึงมีปญหาวาการดํารงตําแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) นั้น เปนสิทธิของบุคคล
หรือไม หรือเปนเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของบุคคลในการดํารงตําแหนง
เพราะสิ่งท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม บัญญัติใหจํากัดไดตองเปนสิทธิของผูไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งที่ผูนั้นสามารถเลือกที่จะใชสิทธินั้นหรือไมก็ไดตามที่กฎหมายรับรอง แตกรณี (๔) และ (๕)
เปนอํานาจของบุคคลอื่นซึ่งเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตามกฎหมายท่ีพิจารณาบุคคลผูมีคุณสมบัติ
และไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายใหดาํรงตําแหนงดังกลาว มใิชสทิธิของผูไมไปใชสทิธิเลือกตัง้
ที่จะสามารถเรียกรองหรือเลือกที่จะใหมีการแตงต้ังดวยตนเองไดโดยลําพัง ทั้งการที่ผูใดจะเขา
ดาํรงตําแหนงนัน้มใิชเปนสทิธ ิหากแตเปนเสรีภาพในการประกอบอาชพีตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๐

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

141-153-MAC6.indd   148141-153-MAC6.indd   148 11/20/18   3:47 PM11/20/18   3:47 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๔๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  ๒. การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง กําหนดวา “เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูสูงอายุในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูซึง่คณะกรรมการมอบหมายจัดใหมกีาร
อํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการ
ชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
ในการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหบคุคลนัน้ไดออกเสยีงลงคะแนนดวยตนเองตามเจตนาของบุคคลน้ัน
เวนแตลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไมสามารถทําเครื่องหมาย
ลงในบัตรเลือกต้ังได ใหบคุคลอืน่หรือกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้เปนผูกระทาํการแทนโดยความยินยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้น ทั้งนี้ ใหถือเปนการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ” อาจขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ เน่ืองจากการใหผูอ่ืนลงคะแนนแทน
ผูใชสิทธิเลือกตั้งยอมไมใชการลงคะแนนโดยตรงและลับ เห็นไดจากถอยคําตามรางมาตรา ๙๒            
ที่ใหถือวาเปนการลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  ดังนั้น การที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีลําดับศักด์ิรองจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืนจึงไมอาจกระทําได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ วินิจฉัยไว
ในลกัษณะทาํนองเดยีวกนัวาหลกัการเลอืกตัง้โดยลบันัน้เปนสาระสาํคัญของการเลอืกตัง้ การใชสทิธิ
เลอืกตัง้จะตองโดยเสร ีหากการเลอืกตัง้ไมเปนไปโดยลบัแลว การเลอืกตัง้กไ็มอาจทีจ่ะเปนการเลอืกตัง้
โดยเสรีได ตามหลักการเลือกต้ังโดยลับจะตองดําเนินการเลือกต้ังโดยไมใหผูใดทราบไดเลยวา
ผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตละคนตัดสินใจเลือกใคร นอกจากนี้ การกลาวอางวารางมาตรา ๙๒ 
เปนกรณีเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ขอเทจ็จรงิแตกตางกนัเนือ่งจากในขณะนัน้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 
๒๕๕๗ มิไดบัญญัติใหการออกเสียงประชามติตองใชวิธีโดยตรงและลับ หากแตบัญญัติไวในมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การยกเวนใหออกเสียงลงคะแนนโดยบุคคลอื่นหรอืกรรมการประจํา
หนวยดังกลาว จึงสามารถกระทําไดเพราะเปนการยกเวนบทบัญญัติแหงกฎหมายระดับเดียวกัน
  เม่ือนายปรีชา วชัราภยั สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ และคณะ เสนอความเห็นเปนหนงัสือ
ลงวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ ตอผูรองเพือ่ใหสงความเหน็ดงักลาวไปยงัศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองจงึมหีนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และนายกรัฐมนตรี
มีหนังสือถึงผูรองแจงใหผูรองเปนผูพิจารณาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ ผูรองจึงสงความเห็น
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวมาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับหนังสือของผูรองไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรือไม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

  พจิารณาแลวเหน็วา เปนกรณีทีส่ภานิตบิญัญตัแิหงชาติไดพจิารณาและเห็นชอบรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... เสร็จสิ้น ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๖๗ วรรคหา แลว แตนายปรชีา วชัราภัย สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะ รวม ๒๗ คน 
มีความเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง มขีอความขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๘๕ จงึเสนอความเห็นดังกลาวตอผูรองเพ่ือใหสงไปยังศาลรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๘ 
วรรคหนึง่ (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ผูรองไดสงความเหน็เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยั เม่ือขอเทจ็จริง
ปรากฏวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาท่ีมอียูของสภานติบิญัญตัแิหงชาติสงความเหน็ตอผูรอง และผูรองไดสงความเหน็ดังกลาวมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย กรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบ
มาตรา ๒๖๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญจงึมีอาํนาจรับไวพจิารณา และมีคาํส่ังรับไวพจิารณาวินจิฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญไดกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่ รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) มขีอความขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืไม
  พิจารณาแลวเห็นวา การท่ีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) กําหนดใหมีการจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง และคณะผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนการจํากัด
ประโยชนในทางใดทางหนึง่ของบคุคลอนัทาํใหบคุคลนัน้ไมสามารถดํารงตาํแหนงดงักลาวได โดยกําหนด
ใหเปนผลทางกฎหมายของการกระทําอันเปนเหตุที่ผู มีสิทธิเลือกต้ังไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง โดยมิได
แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุ
อนัสมควร ตามทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม บญัญัตใิหกาํหนดการจํากัดสิทธิบางประการไดตามที่
กฎหมายบัญญัติ แตสิ่งที่จะถูกจํากัดไดนั้นจะตองเปนสิทธิเทานั้น 
  จึงมีขอพิจารณาวา รางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ที่กําหนดใหจํากัดสิทธิในการดํารงตําแหนงนั้น
อยูในขอบเขตของสิทธทิีถ่กูจาํกดัไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรอืไม เหน็วารางมาตรา ๓๕
(๔) และ (๕) เปนผลแหงพฤติกรรมอันจะมีผลทางกฎหมายใหบุคคลเหลานั้นถูกจํากัดสิทธิ
ในการเขาดาํรงตําแหนงตามท่ีกาํหนดไว ซึง่มนียัเปนการระบเุงือ่นไขเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผูมสีทิธิ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองเหลาน้ัน อันสะทอนถึงความรับผิดชอบตอพันธะหนาท่ีพื้นฐานในการ
ทาํหนาท่ีของผูมสีทิธิเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๕๐ (๗) ซึง่ใหเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทย
ไปใชสทิธิเลือกต้ังอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ การท่ีระบเุงือ่นไข

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๕๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ในการจํากัดสิทธิของบุคคลผูประสงคจะเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนเพียงการกําหนด
คุณลักษณะที่ไมเพียงพอตอการดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงเกี่ยวกับงานดานการเมืองเชนเดียวกัน
กบัรางมาตรา ๓๕ (๒) และ (๓) เพราะบุคคลท่ีอยูในตําแหนงดงักลาว หรือประสงคจะดํารงตําแหนงดังกลาว
ตองเปนผูเลื่อมใส และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ประกอบกบัระยะเวลาท่ีจาํกัดสิทธดิงักลาวนัน้ กไ็ดกาํหนดเปนคราว ๆ  ไป ครัง้ละสองปตามรางมาตรา 
๓๕ วรรคสอง โดยใหนับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากบุคคลนั้นไดไป
ใชสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังครั้งตอไป การจํากัดสิทธิดังกลาวก็เปนอันสิ้นสุดลง 
  ดังนั้น เห็นไดวา กรณีตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) แมจะมผีลเสมือนเปนเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของบคุคลในการเขาดาํรงตาํแหนงขาราชการการเมอืง ขาราชการรฐัสภา
ฝายการเมอืง และคณะผูบรหิารทองถ่ินดวย แตกเ็ปนการจาํกดัสทิธขิองผูมสีทิธเิลอืกต้ังท่ีไมไปใชสทิธิ
เลอืกตัง้โดยมไิดแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้หรอืแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้แลวแตเหตนุัน้
มิใชเหตุอันสมควรนั่นเอง ซึ่งมีผลใหถูกจํากัดสิทธิในการเขาดํารงตําแหนงนั้น จึงถือไดวาการดํารง
ตาํแหนงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสทิธชินดิหนึง่ซึง่รฐัธรรมนญูบญัญตัใิหออกกฎหมาย
จาํกดัสทิธดิงักลาวไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม เชนเดยีวกบัสทิธติามรางมาตรา ๓๕ (๒)
และ (๓) ซึง่ตางกเ็ปนสทิธทิางการเมอืงและการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง ดงันัน้ รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕)
จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม สวนขอที่ผู รองกลาวอางวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร พ.ศ. ....
มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ นั้น 
เม่ือวินิจฉัยไวแลววาการดํารงตําแหนงทางการเมอืงตามรางมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) เปนสิทธิท่ีอาจถูก
จาํกดัไดตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๕ วรรคสาม จงึมใิชเสรภีาพในการประกอบอาชพีดงัทีผู่รองกลาวอาง
  ประเด็นทีส่อง รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติใหสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
แตก็มิไดกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับไว เพียงแตกําหนดหลักการ
สําคัญไววา ผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนน
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใดเลยก็ได อยางไรก็ดี บทบัญญัติดังกลาว
ไดรับรองหลักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งให
กระทําดวยวธิอีอกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ ซึง่การออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงเปนลกัษณะสาํคญั
ประการหน่ึงท่ีพลเมืองในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูแสดงการตัดสนิใจทางการเมืองดวยตนเอง
โดยพลเมืองแตละคนไดกระทําการดังกลาวผานการตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับเปนวิธีการออกเสียงโดยผูมีสิทธิ
เลอืกต้ังแตละคนทาํเครือ่งหมายลงในบตัรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ภายในคหูาและนาํบตัรลงคะแนนใสไว
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จุลนิติ

ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยหามมิใหผูใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตอสาธารณชนวาตนตัดสินใจ
ลงคะแนนใหแกผูสมัครรายใดในขณะท่ีใชสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับโดยท่ัวไป
จะใหผูออกเสียงลงคะแนนแตละคนทําเคร่ืองหมายไวในบัตรลงคะแนนภายในคูหาสําหรับลงคะแนน
ทีจั่ดไวอยางมิดชิด เพ่ือปองกันมิใหผูออกเสยีงลงคะแนนตกอยูภายใตอทิธิพลหรือถูกแทรกแซงอนัมีผล
ใหการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งดังกลาวไมเปนไปอยางอิสระ ในการนี้ รัฐจึงมีหนาท่ีที่จะตองมี
มาตรการและสรางหลักประกันในอันท่ีจะทําใหการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลน้ันเปนไปอยางอิสระ
และสงเสริมใหบุคคลตองไปใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังอยางท่ัวถึง อันสอดคลองกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ (๗) ทีบ่ญัญัตใิหเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทยไปใชสทิธิเลือกตัง้อยางอสิระ 
และมาตรา ๙๕ วรรคสาม ท่ีบญัญัตใิหบคุคลอาจถูกจํากัดสิทธิไดหากไมไปใชสทิธิเลือกตัง้โดยไมไดแจง
เหตอุนัสมควร จงึเปนเหตใุหคณะกรรมการการเลือกตัง้ซึง่มหีนาทีจ่ดัการเลือกตัง้ตองกาํหนดมาตรการ
ในการอํานวยความสะดวกหรือใหความชวยเหลือแกผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยเฉพาะคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ 
  รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงกําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุ ในกรณีที่ไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ังได อาจใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูกระทําการแทนโดยความยินยอม และเปนไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ และใหถือเปนการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น มีความ
มุงหมายเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุใหมีโอกาส
ใชสทิธิเลือกตัง้ซ่ึงเปนสิทธิทางการเมืองทีส่าํคัญไดอยางเสมอภาคเทาเทยีมกบับุคคลอืน่ ซึง่สอดคลอง
กบัมาตรการตามท่ีกาํหนดไวในอนสุญัญาวาดวยสิทธคินพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนั
กไ็ดใหการรับรองประกนัสทิธิทางการเมอืงของคนพกิารบนพืน้ฐานท่ีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนตามขอ ๒๙ (เอ) 
วารัฐพึง “ประกันวาคนพิการสามารถมีสวนรวมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะไดอยางมีประสิทธิผล
และเตม็ท่ีบนพ้ืนฐานทีเ่ทาเทียมกับบุคคลอ่ืน ทัง้โดยทางตรงหรอืโดยผานผูแทนท่ีไดรบัเลือกอยางอิสระ
รวมถงึสิทธิและโอกาสของคนพกิารในการออกเสยีงและไดรบัการเลอืกตัง้...” และในปจจุบนัหลักดังกลาว
ไดยอมรับปฏิบัติอยางแพรหลายในหลายประเทศ โดยใหหลักประกันวาบุคคลผูพิการซ่ึงเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังจะตองไดรับโอกาสในการใชสิทธิของตนโดยเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป หรือไมถูกปลอย
ใหสูญเสียโอกาสในการใชสิทธิเลือกตั้งดวยเหตุแหงความทุพพลภาพหรือความบกพรองทางรางกาย
อันเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสถานท่ีจัดการเลือกต้ังและเขาไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังดวยตนเอง
หลักการดังกลาวขางตนยังสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ ซึ่งกําหนดหลักความเสมอภาค
ของบุคคลโดยความในวรรคสีร่บัรองวามาตรการท่ีรฐักาํหนดข้ึนเพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสงเสริมใหบคุคล
สามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแก
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  เมื่อพิจารณามาตรการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งดังกลาว ที่ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งเปนผู ใหความชวยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนโดยความยินยอม
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ เปนเพียงมาตรการใหคนพิการ
หรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายุ ทีไ่มสามารถทาํเครือ่งหมายลงในบตัรเลอืกตัง้ไดมโีอกาสใชสทิธเิลอืกตัง้
บนพื้นฐานความเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปซึ่งตราบใดที่ไมมีการเปดเผยผลการออกเสียงลงคะแนน
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุนั้นตอสาธารณะก็ถือไดวาเปนการออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ ประกอบกับการดําเนินการตามรางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยอมตองเปนไปตาม
ความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง โดยรัฐตองกําหนดมาตรการตามรางมาตรา ๙๒
วรรคหน่ึง ใหชัดเจนและกําหนดมาตรการท่ีเด็ดขาดในกรณีที่บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจํา
หนวยเลอืกตัง้ผูใดทาํใหการอาํนวยความสะดวกหรอืการใหความชวยเหลอืในการออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตัง้ไมตรงตามเจตนาของคนพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืผูสงูอายุ หรอืทําใหไมเปนวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ รางมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยังไมมีผลกระทบตอการออกเสียงลงคะแนน
อยางอิสระและยังอยูในขอบเขตของวิธอีอกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕
วรรคหนึง่ ดงันัน้ รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง จึงไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ไมมขีอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรคสาม และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ไมมขีอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ 
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