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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ 
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รวม ๓ ฉบับ คือ ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่รฐัสภาใหความเหน็ชอบแลว เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และนายพีรพันธุ  พาลุสุข 
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เรื่อง ประะธธาานรัฐสภภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพพิจจารณาความชอบดว
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๔ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะ ไดเสนอรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ ทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๔ ครัง้ที ่๑๗ (สมยัสามญัทัว่ไป) 
เม่ือวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ทั้งสองฉบับพรอมกันไป ดวยคะแนนเสียง ๓๓๖ เสียง และมีมติใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาจำนวน ๓๖ คน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสนอ เปนหลักในการพิจารณา และพิจารณาลงมติ
ในวาระที่หนึ่งรับหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๓๑ เสียง และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๓๔ เสียง และมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ดังกลาวพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับดวย ตอมาท่ีประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 
ในวาระที่สองโดยพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และไดลงมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยกับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๕๔ เสียง รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๔๙ เสียง และ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 
๓๕๕ เสียง แลวสงใหวุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

  ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑๒ (สมยัสามญัทัว่ไป) เมือ่วนัจนัทรที ่๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพจิารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบัซึง่สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว โดยลงมติ
ในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๖๕ เสียง 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ดวยคะแนนเสียง ๖๔ เสยีง และรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๖๖ เสียง และมมีตใิหตัง้คณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณารางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ จำนวน ๑๕ คน ตอมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) 
เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีค่ณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาเสร็จแลว ในวาระท่ีสองโดยพจิารณาเรียงลำดบัมาตราและไดลงมติ
ในวาระทีส่ามเห็นชอบดวยกบัสภาผูแทนราษฎรในรางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 
๑๑๕ เสียง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสยีง และรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
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จุลนิติ

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสยีง กรณจีงึถอืวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ทั้งสามฉบับไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคหน่ึง (๑) ประธานรฐัสภา จงึสงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ท้ังสามฉบับดังกลาวเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองท้ังสามไว พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ 

วรรคหน่ึง บัญญัติวา เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนำข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญซ่ึงตองกระทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๐ วรรคสอง กำหนดใหประธานรัฐสภา
เปนผูย่ืนคำรองพรอมเอกสารประกอบในคดีท่ีขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 
เม่ือประธานรัฐสภาย่ืนคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับซ่ึงรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอำนาจรับคำรองท้ังสามน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ประกอบ
ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๕)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นวินิจฉัย ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยประธานกรรมการ
การเลอืกตัง้และสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาท่ี
มีอยูของสภาผูแทนราษฎร รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ที่เสนอโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ (๓) และ
มาตรา ๑๓๙ (๒) ถกูตองแลว และการพิจารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบั
ดังกลาวของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดกระทำเปนสามวาระ โดยมีองคประชุมซึ่งมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาตามรัฐธรรมนูญ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึง่ การออกเสยีงลงคะแนน ในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ วาระทีส่องขัน้พจิารณา
เรยีงลำดบัมาตราของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา การใหความเหน็ชอบในการทีจ่ะใหออกใชเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎร และการลงมติเห็นชอบดวยกับ
สภาผูแทนราษฎรของวุฒิสภาเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๗ วรรคหน่ึง (๑) ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้น
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว

  ประเด็นที่สอง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไม

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
มสีาระสำคัญคอื (๑) เปนการแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร โดยประกอบดวยสมาชิก
จำนวนหารอยคน ซึง่เปนสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้จำนวนสามรอยเจด็สบิหาคน
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งรอยยี่สิบหาคน (๒) กำหนดการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้โดยใหผูมสิีทธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูสมคัร
รับเลือกต้ังไดเขตละหน่ึงคน และ (๓) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ โดยให
ผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น
เพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... จำนวน ๓๗ รางมาตรา และคำปรารภ เปนการ
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวนั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จำนวน ๔ รางมาตรา และคำปรารภ เปนการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวนั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จำนวน ๑๒ รางมาตรา และคำปรารภ  เปนการยกเลิกคำวา “สดัสวน” และใหใชคำวา “บญัชรีายช่ือ” 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๗

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

แทนในบทบัญญัติมาตราตาง ๆ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวน้ัน ไมมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินจิฉยัขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจงึวินจิฉยัวา รางพระราชบัญญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดตราขึ้น
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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