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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรจะกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมไดหรือไม อยางไร
ประเด็ น ที่ ส อง การกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่ ว ไปขึ้ น ใหม
เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรใด
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรจะกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมไดหรือไม อยางไร
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง บัญญัติวา “การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวาสี่สิบหาวันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้น
ตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร” แสดงใหเห็นวาโดยหลักทั่วไป เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร จะตองมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปไวใน
พระราชกฤษฎีกานั้นดวย การที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปกําหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปขึ้นใหมใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวโดยพลการจึงมิอาจกระทําได
อย า งไรก็ ต าม บทบั ญ ญั ติ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ มิ ไ ด บั ง คั บ เป น
การเด็ดขาดวา จะมีการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมไมไดเสียเลย เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุ จํ าเป น ประการอื่ น มาขั ด ขวางทํ าให ก ารจั ด การเลื อกตั้ ง ทั่ ว ไปตามกํ า หนดเดิ ม ไม อ าจดํ า เนิ น การ
ใหบรรลุผลตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญได หรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ
ความมั่นคงแหงรัฐ หรือภัยพิบัติสาธารณะอันสําคัญ ก็ยอมจะเปลี่ยนแปลงแกไขกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
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ใหผิดไปจากที่กําหนดไวเดิมได ตามสภาพการณแหงความจําเปน การที่กฎหมายบัญญัติใหตองกําหนด
วันเลือกตั้งทั่วไปไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรนั้นก็เพื่อเรงรัดใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และรั ฐ บาลใหม ม าทํ าหนา ที่ โ ดยเร็ว เพื่อ จะไดดํ าเนิ น การบริ ห ารประเทศตามวิ ถีท างที่บั ญ ญัติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญตอไปเทานั้น หาใชบทบังคับเด็ดขาดไม ดังนั้น จึงเห็นวาในกรณีที่มีเหตุจําเปนดังกลาว
ก็อาจมีการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมได ซึ่งจะตองกระทํา
โดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปที่กําหนดไวเดิม จะกระทํา
โดยมติข องคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เหมือนดังกรณีการกําหนดวัน ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหมเฉพาะใน
บางหนวยเลือกตั้งหรือบางเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๗๘* หรือมาตรา ๑๐๘** แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ หาไดไม ดังตัวอยางทํานองเดียวกับแนวทางการวินิจฉัยขางตนไดเคยเกิดขึ้นมากอนแลว
ในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งวันเลือกตั้งทั่วไป
ที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ตองถูกกําหนดขึ้นใหมตามพระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
*

มาตรา ๗๘ ในกรณี ที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งแห่ งใดไม่สามารถกระทําได้ เนื่ องจากเกิดจลาจล อุทกภัย
อัคคีภยั เหตุสุดวิสัย หรื อเหตุจาํ เป็ นอย่างอื่นถ้าเหตุดงั กล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
กําหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถา้ ไม่อาจกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ประกาศ
งดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน
ในกรณี ที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้งหรื อคณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้ง
ประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่ วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ ว เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในการดําเนิ นการตามวรรคสาม ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ไม่สามารถดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามมาตรา ๘ ได้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สาํ หรับหน่วยเลือกตั้งนั้นได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งนําระยะเวลา
ตามวรรคสามมาใช้บงั คับก็ได้
**

มาตรา ๑๐๘ ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในหน่ วยเลือกตั้งใดหรื อในเขตเลือกตั้งใดจะมิได้
เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจ้าพนักงานผูด้ าํ เนินการเลือกตั้งหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอาํ นาจประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งหรื อในเขตเลือกตั้งนั้น และให้กาํ หนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
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เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ไดกําหนดใหมีวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมเปนวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยชี้ขาดใหการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากดําเนินการไปโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
ประเด็นที่สอง การกําหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปขึ้นใหม เปน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรใด
ถึงแมการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมจะตองทําโดยการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนอํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะตองเปนผูนําความขึ้นกราบบังคมทูลตอ
องคพระมหากษัตริยผูเปนประมุขแหงรัฐ แตนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะกระทําไปโดยลําพังโดย
มิไดฟงและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและประธานกรรมการการเลือกตั้งหาไดไม
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕* วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและ
ดําเนินการจัดหรือจัดใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปโดยสุจริต และวรรคสอง บัญญัติ
ให ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น ผู รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ ซึ่งจะตองเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ทั้งพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ ก็บัญญัติใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวรวมกับนายกรัฐมนตรีดวย ดังนั้น จึงเห็นไดวา หากมีความจําเปนที่จะตองกําหนดวันเลือกตั้ง
*

มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ นผู้ค วบคุ ม และดํา เนิ น การจัด หรื อจัด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง หรื อการสรรหา
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติ ให้
เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสี ยงประชามติ และกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และเป็ นนายทะเบียนพรรคการเมือง
ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนิ นการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ทั่วไปขึ้นใหม ยอมเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันของประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ
นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย ที่จะตองรวมกันดําเนินการเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะ
และความเสียหายรายแรงมิใหเกิดแกประเทศชาติหรือประชาชนดวยความสุจริต และถือประโยชนของ
ประเทศชาติแ ละสัน ติสุข ของประชาชนเปน สําคัญ หากมีเหตุอัน จะนําไปสูความเสียหายรายแรงแก
ประเทศชาติหรือประชาชน อันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาฯ ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ชอบที่จะตองแจงใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อใหพิจารณาดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเสียใหม ตามอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะรัฐมนตรี และในฐานะผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรที่จะตองใหความรวมมือแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งทั่วไป
สําเร็จลุลวงไดดวยดีตามความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ
อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นวา (๑) วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามที่
กํ า หนดไว ใ นพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภาผู แ ทนราษฎรสามารถกํ า หนดขึ้ น ใหม ไ ด โดยการตราเป น
พระราชกฤษฎีกา และ (๒) การกําหนดวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การทั่ว ไปขึ้นใหม
เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันของประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายกรัฐมนตรี
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

