สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่อง

ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๙๘ กรณี ก ารดํ า เนิ น การของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ เ กี่ย วกับ การเลือ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรเป็ นการทั่วไป ตั้ งแต่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึง ปั จจุ บัน
มีปัญหาเกีย่ วกับความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุป
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ผูร้ ้อง) ยื่นคําร้องพร้อมความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณี การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ตั้งแต่วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปั จจุบนั มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยมีการดําเนินการอันเป็ นเหตุแห่งคําร้อง รวม ๔ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑ เหตุแ ห่ ง คํา ร้อ งที่ว่า คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ให้ค วามเห็น ในเรื่ อ งการ
กํา หนดระยะเวลาสํา หรับการเตรี ยมการจัด การเลือ กตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร อัน นําไปสู่ ก าร
ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยไม่เหมาะสมและไม่เที่ยง
ธรรม ขัด กับ หลัก การเรื ่ อ งความเป็ นกลางในทางการเมือ งของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ตาม
รัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการเรื่ องการควบคุมและดําเนิ นการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ให้เป็ นไป โดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔
ข้อ ๒ เหตุแห่ งคําร้องที่ว่า การจัดคูหาเลือกตั้งที่ให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งหันหน้าเข้าคูหา
ลงคะแนนและหันหลังให้คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งและประชาชนผูม้ าใช้สิทธิ เลือกตั้งกับ
บุคคลภายนอกที่มาสังเกตการณ์การเลือกตั้งหน้าหน่ วย เป็ นการละเมิดหลักการเรื่ องการลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องดําเนินการโดยใช้วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม
ข้อ ๓ เหตุ แ ห่ ง คํา ร้ อ งที่ ว่ า พรรคการเมื อ งขนาดใหญ่ ที่ ส่ ง ผู ้ส มัค รในทุ ก เขต
ทัว่ ประเทศว่าจ้างให้ผูส้ มัครจากพรรคการเมือ งขนาดเล็กหลายพรรคส่ งผูส้ มัครเข้า แข่งขัน ในการ
เลือ กตั้ง ตามที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่กาํ หนด เป็ นการละเมิดหลักการของรั ฐธรรมนู ญที่กาํ หนด
ว่า พรรคการเมืองจะส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่ ง
ตามบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๘ และเป็ นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ เหตุแห่ งคําร้องที่ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ สั่งการ ออกประกาศ
และออกคําสั่งในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสื บสวนสอบสวน เพื่อวินิจฉัยข้อปั ญหาโต้แย้ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไม่มีการประชุม
ปรึ กษาหารื อ หรื อมิได้มีการปรึ กษาหารื อกันโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถ้วนตามจํานวนที่มีอยู่ และ
การพิจารณาประกาศรั บรองผลการเลื อกตั้งมิ ได้ดาํ เนิ นการโดยคณะกรรมการการเลื อกตั้งทั้งหมด
โดยมติ เ อกฉัน ท์ต ามหลัก เกณฑ์ข องพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ประกอบกับบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๕ (๖)
และขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรกลุ่มตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖

๒

๒. ประเด็นวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
ศาลรั ฐธรรมนู ญมี อาํ นาจรั บคําร้ องของผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรั ฐสภาไว้พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ หรื อไม่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เหตุแห่งคําร้องข้อ ๑ ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณี
ที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง เข้าไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับรั ฐบาลในเรื่ องของการกํา หนดวันเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร นั้น เป็ นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญของพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งเป็ น “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ จึงรับพิจารณาวินิจฉัยเหตุแห่งคําร้องข้อนี้ส่ วนเหตุแห่ งคําร้อง ข้อ ๒ พิจารณาแล้ว การจัดคูหาเลือกตั้งมีที่มาจากการพิจารณา
เห็นชอบร่ วมกันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมต้องเป็ น “มติ” และมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
อันมีลกั ษณะเป็ นกฎที่มีผลบังคับเป็ นการทัว่ ไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ซึ่ งอยู่ ใ นความหมายของคํา ว่ า “กฎ” ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๙๘ จึงเป็ นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๘ จึงรับพิจารณาวินิจฉัยเหตุแห่งคําร้องข้อนี้
สํา หรั บ เหตุ แ ห่ ง คํา ร้ อ ง ข้อ ๓ ไม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ งกับ บทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับใด มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงไม่รับวินิจฉัยเหตุแห่งคําร้องข้อนี้
ส่ วนเหตุแห่ งคําร้องข้อ ๔ เป็ นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับมติ สั่งการ ประกาศ
และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ งหากมติ สั่งการ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งฉบับใดมีผลบังคับเป็ นการทัว่ ไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ ก็อยูใ่ นความหมายของคําว่า “กฎ” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ จึงเป็ นการ
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญของกฎตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๙๘ จึ งรับพิจารณา
วินิจฉัยเหตุแห่ งคําร้องข้อนี้
เพื่ อประโยชน์ แห่ งการพิ จารณา ศาลรั ฐธรรมนู ญได้ให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง
โดยพลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ง และนายปริ ญ ญา นาคฉัต รี ย ์
กรรมการการเลื อกตั้ง ชี้ แ จงด้ว ยวาจาพร้ อ มทั้งยื่น คําชี้ แ จงเป็ นหนังสื อ เมื่ อ วัน ที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๙ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นตามคําร้ องที่ศาลรั ฐธรรมนู ญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า การดําเนิ นการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป เมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปั จจุบนั มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรื อไม่
ในการพิจารณาประเด็นตามคําร้องนี้ มีการดําเนิ นการเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาและ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกฎตามที่วินิจฉัยไว้ในประเด็นเบื้องต้น อันเป็ นเหตุ
แห่ งคําร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาโดยลําดับ ดังนี้
เหตุ แห่ งคําร้ องข้ อ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ ความเห็ นในเรื่ องการกําหนด
ระยะเวลาสํ าหรั บการเตรี ยมการจัดการเลือกตั้ง อันนํ าไปสู่ การประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ เหมาะสมและไม่ เที่ยงธรรม ขัดกับหลักการเรื่ องความเป็ นกลาง

๓

ในทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๓๖ และขัดกับหลักการ
เรื่ อ งการควบคุ มและดําเนิ นการจัดให้ มีการเลือกตั้งให้ เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมตามรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๑๔๔
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกอบด้วยบทบัญญัติที่เป็ นสาระสําคัญสองส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่ ง มาตรา ๓ บัญญัติให้ยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ ส่ วนที่สอง มาตรา ๔ กําหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ บทบัญญัติในส่ วน
ที่หนึ่งที่ให้ยบุ สภาผูแ้ ทนราษฎร นั้น การยุบสภาเป็ นการกระทําของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ซ่ ึงเป็ น
หัวหน้าของฝ่ ายบริ หารเป็ นผูถ้ วายคําแนะนําพระมหากษัตริ ยเ์ พื่อทรงยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นการใช้
อํานาจของฝ่ ายบริ หารโดยแท้ที่กาํ หนดไว้ในระบบรัฐสภา เพื่อให้ฝ่ายบริ หารถ่วงดุลหรื อคานอํานาจกับ
ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างรั ฐสภาซึ่ งเป็ นฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติกับรั ฐบาลซึ่ งเป็ น
ฝ่ ายบริ หาร จึ งเป็ นดุ ลพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างแท้จริ ง ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการใช้อาํ นาจ
โดยศาลซึ่งเป็ นองค์กรฝ่ ายตุลาการ
ส่ วนบทบัญญัติในส่ วนที่สอง ซึ่งเป็ นเรื่ องของการกําหนดวันเลือกตั้งนั้น แม้เป็ นการ
กํา หนดโดยรั ฐ บาลเนื่ อ งจากเป็ นผู ้รั บ สนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว
แต่ ก ารกํา หนดวัน เลื อ กตั้ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การจัด การการเลื อ กตั้ง ซึ่ งเป็ นอํา นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้อาํ นาจไว้ และมีกาํ หนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
การเลื อกตั้งต้องดําเนิ นการในกระบวนการจัดการการเลื อกตั้งหลายประการ การที่ รัฐบาลจะต้อง
กํา หนดวัน เลื อ กตั้ง ในพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู ้แ ทนราษฎร จึ ง จํา เป็ นต้อ งประสานงานกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน ทั้งนี้ เมื่อกําหนดวันเลือกตั้งแล้ว การดําเนิ นการเกี่ยวกับการควบคุม
และดําเนิ นการจัดหรื อจัดให้มีการเลือกตั้ง ก็จะเป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่
รั ฐธรรมนู ญบัญญัติไว้ หากมีปัญหาเกิ ดขึ้นจากการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะผูใ้ ช้อาํ นาจควบคุมและดําเนินการจัดหรื อจัดให้มีการเลือกตั้งย่อมมีอาํ นาจพิจารณา
ดําเนิ นการสั่งการปั ญหาดังกล่าว และหากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้อาํ นาจในการดําเนิ นการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบขององค์กรฝ่ ายตุลาการ
การที่พระราชกฤษฎี กายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ กําหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็ นระยะเวลา
หลังจากพระราชกฤษฎี กายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร ฯ ใช้บงั คับจํานวน ๓๗ วัน นั้น การกําหนดวัน
เลือกตั้งดังกล่าวเป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ซึ่ งบัญญัติให้กาํ หนดวันเลือกตั้ง
ภายใน ๖๐ วัน ดังนั้น รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ดาํ เนิ นการในส่ วนของพระราช
กฤษฎี กายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ ให้เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๑๖
วรรคสองแล้ว ส่ วนผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไป
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมหรื อไม่ นั้น
เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้สิทธิ เลือกตั้งที่ปรากฏจํานวนบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน
ประมาณครึ่ งหนึ่ งของจํานวนบัตรที่มีผมู ้ าใช้สิทธิ เลือกตั้งที่เป็ นบัตรดี และหากรวมจํานวนบัตรที่ไม่
ประสงค์ลงคะแนนเข้ากับบัตรเสี ยแล้ว ก็จะเกินครึ่ งหนึ่ งของจํานวนบัตรที่มีผมู ้ าใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็ น
บัตรดี รวมทั้งข้อมูลการดําเนิ นการเลื อกตั้งในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏชัดเจนว่ามี เขต
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เลือกตั้งหลายเขตที่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองเดียวซึ่ งเป็ นพรรคที่ส่งผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง คือ พรรคไทยรักไทย และผูส้ มัครรับเลือกตั้งนั้นไม่ได้คะแนนเสี ยงตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติไว้ ประกอบกับความผิดปกติของผลการเลือกตั้งข้างต้น ส่ งผลให้
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยโดยประชาชนเลือกผูแ้ ทนเข้าไปปกครองประเทศ นั้น ไม่อาจ
เป็ นไปดังเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญที่ตอ้ งการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองและตรวจสอบอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุ งโครงสร้างทาง
การเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยคํานึ งถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็ นสําคัญ
การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปที่ได้ดาํ เนิ นการตามพระราชกฤษฎี กายุบ
สภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เฉพาะในส่ วนมาตรา ๔ ที่กาํ หนดวันเลือกตั้งทัว่ ไป นี้ จึงเป็ นการ
เลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม และไม่เป็ นประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง เนื่ องจากผูส้ มัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับ
เลือกตั้งจากประชาชนอย่างแท้จริ งตามระบอบประชาธิปไตย
ดัง นั้ น แม้ พระราชกฤษฎีกายุ บ สภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ จะตราขึ้น ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็ นองค์ กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ มีอาํ นาจ
หน้ า ที่ ใ นการจั ด การการเลือ กตั้ ง จะได้ ดํ า เนิ น การเลือ กตั้ ง เป็ นไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง แต่ ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าว ก็ทําให้ เกิดผลของ
การเลือกตั้งที่ไม่ เที่ยงธรรม ไม่ ได้ ผ้ ูแทนปวงชนอย่ างแท้ จริ งตามระบอบประชาธิปไตย อันนําไปสู่
การเลือกตั้งที่ไม่ ชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญตามเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ และ
มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง
เหตุ แ ห่ ง คํ า ร้ องข้ อ ๒ การจั ด คู ห าเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ห้ ผ้ ู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หั น หน้ า เข้ า คู ห า
ลงคะแนนและหั นหลังให้ คณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มาใช้ สิทธิเลือกตั้งกับ
บุคคลภายนอกที่มาสั งเกตการณ์ การเลือกตั้งหน้ าหน่ วย เป็ นการละเมิดหลักการเรื่ องการลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้งซึ่งจะต้ องดําเนินการโดยใช้ วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลับตามบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ฯ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง ประกอบกับ
ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
หน่ ว ยเลื อ กตั้ง ในการเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ข้อ ๔ และคํา ชี้ แ จงของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่วา่ การจัดคูหารู ปแบบใหม่น้ ี ก็เพื่อให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสามารถสังเกต
พฤติ กรรมของผูใ้ ช้สิทธิ เลือกตั้งขณะลงคะแนนได้แล้ว เห็ นว่า รู ปแบบการจัดคูหาเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ทําให้การลงคะแนนของผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งอยู่ในระยะห่ างที่ กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลื อกตั้ง อันมี ผูแ้ ทนพรรคการเมื องที่ ส่ง
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรื อที่ส่งสมัครแบบบัญชี รายชื่ อ ซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
การเลื อกตั้งร่ วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย และอยู่ในวิสัยที่สามารถมองเห็ นการลงคะแนนของผูม้ ี สิทธิ
เลื อกตั้งได้ การจัดคูหารู ปแบบใหม่ นี้จึงมีผลทําให้ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
ดังกล่ าวไม่ เป็ นการลงคะแนนโดยลับตามทีร่ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม บัญญัติไว้
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เมื่ อพิจารณาเหตุผลในการดําเนิ นการของคณะกรรมการการเลื อกตั้งเกี่ ยวกับพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ ตามเหตุแห่ งคําร้องข้อ ๑ และเหตุผลในการ
ดําเนิ นการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้งตามเหตุแห่ งคําร้องข้อ ๒
นี้ ประกอบกัน แล้ว เห็ น ว่ า การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทั่ว ไปตามที่ พ ระราช
กฤษฎี กายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ กําหนดไว้ใ ห้มีข้ ึนในวัน ที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ ประกอบกับการจัดคูหาเลือกตั้งตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น เป็ นการเลือกตั้งที่
ทําให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม ไม่เป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง จึงเป็ นการเลือกตั้งที่ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เหตุแห่ งคําร้ องข้ อ ๓ พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ที่ส่งผู้สมัครในทุกเขตทั่วประเทศ
ว่ าจ้ างให้ ผ้ ูสมัครจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรคส่ งผู้สมัครเข้ าแข่ งขันในการเลือกตั้งตามที่
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ กาํ หนด เป็ นการละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่ าพรรคการเมือง
จะส่ งผู้สมัครรั บเลือกตั้งแบบแบ่ งเขตเลือกตั้งได้ เพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งหนึ่งตามบทบัญญัติแห่ ง
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๘ และเป็ นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรั ฐธรรมนู ญพิจารณาแล้วเห็ นว่า รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๘ เป็ นบทบัญญัติที่
กําหนดวิธีการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งไว้
ส่ วนประเด็นตามคําร้องที่ร้องว่า พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ส่งผูส้ มัครในทุกเขตทัว่ ประเทศว่าจ้างให้
ผูส้ มัครขนาดเล็กหลายพรรคส่ งผูส้ มัครเข้าแข่งขันในการเลื อกตั้งตามที่ พรรคการเมื องขนาดใหญ่
กําหนด นั้น มิได้เป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ แต่อย่างใด และปั ญหาที่เกิดขึ้น
นี้ เป็ นกรณี ที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาดําเนิ นการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ ยงั ไม่ได้เป็ นกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนู ญ อันอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่รับวินิจฉัยคําร้องข้อนี้ ดังที่ได้พิจารณา
วินิจฉัยไว้แล้วในประเด็นเบื้องต้นเกี่ยวกับอํานาจรับคําร้องของศาลรัฐธรรมนูญ
เหตุแห่ งคําร้ องข้ อ ๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ มีมติ สั่ งการ ออกประกาศ และ
ออกคําสั่ งในเรื่ องต่ าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสื บสวนสอบสวน เพื่อวินิ จฉั ย ข้ อปั ญหาโต้ แย้ ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการพิจารณาประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งไปโดยไม่ มีการประชุ ม
ปรึ กษาหารื อ หรื อไม่ ได้ มีการปรึ กษาหารื อกันโดยกรรมการการเลือกตั้งครบถ้ วนตามจํานวนที่มีอยู่
และการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมิได้ ดําเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด
โดยมติ เ อกฉั น ท์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ประกอบกับบทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๖)
และขัดแย้ งกับการปฏิบัติหน้ าทีข่ ององค์ กรกลุ่มตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า เป็ นการดํา เนิ น การของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยเหตุแห่ งคําร้องข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว การพิจารณา
วินิจฉัยคําร้ องข้อนี้ ก็ไม่ได้ทาํ ให้ผลของการวินิจฉัยคําร้ องตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เปลี่ยนแปลงไป
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่จาํ ต้องวินิจฉัยคําร้องข้อนี้

๖

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่ า
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาความชอบด้ วยรัฐธรรมนูญ ในส่ วนที่เกีย่ วกับเหตุแห่ งคําร้ อง
คือ ในส่ วนที่เกี่ยวกับกําหนดวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
เฉพาะมาตรา ๔ ตามเหตุแห่ งคําร้ องข้ อ ๑ ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการ
เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตลอดจนการดํา เนิ นการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
เลือกตั้งดังกล่ าว และการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกตั้ง
ตามเหตุแห่ งคําร้ องข้ อ ๒ ไม่ เป็ นการลงคะแนนโดยลับ เป็ นการเลือกตั้งที่ทําให้ เกิดผลของการเลือกตั้ง
ทีไ่ ม่ เทีย่ งธรรม ไม่ เป็ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่ างแท้ จริง จึงเป็ นการเลือกตั้งที่ไม่ ชอบ
ด้ วยรั ฐธรรมนูญตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔
มาตั้งแต่ เริ่ มต้ นของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่ การกําหนดวันรั บสมัครเลือกตั้ง การรั บ
สมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนนเสี ยง การประกาศผลการเลือกตั้ง
๒. เมื่อวินิจฉัยว่า การดําเนิ นการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ น
การเลือกตั้งทัว่ ไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปั จจุบนั ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนู ญเสี ยแล้ว
ย่อมส่ งผลให้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลดังกล่าวตามประกาศผล
การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลื อ กตั้ งและแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ งหมดต้ อ งเสี ยไปด้ ว ย มี ผ ลเป็ นการเพิ ก ถอนการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามประกาศ ผลการเลื อกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวและ
เมื่อกําหนดระยะเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปอันเนื่ องจาก
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ล่วงพ้นหกสิ บ
วันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ไปแล้ว และเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีข้ ึนต่อไป มีความ
เที่ยงธรรมและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงให้ องค์ กรที่มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กั บ การกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ นการทั่ ว ไปอั น เนื่ อ งมาจากการยุ บ สภา
ผู้แทนราษฎรดําเนิ นการให้ มีพระราชกฤษฎีกาแก้ ไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทน
ราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทั่วไปโดยกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรเป็ นการเลือกตั้งทั่วไป
ภายในหกสิ บวันนับแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวมีผลใช้ บังคับ เพื่อให้ เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ต่ อไป

หมายเหตุ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ ก วันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๔๙

