เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๔ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๒๘/๒๕๕๗
วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประเด็นวินิจฉัย
การเลือกตั้งเปนการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการ
เลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรือไม
ความเห็น
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง บัญญัติใหวันเลือกตั้งเปนการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎรจะตองกําหนดใหเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรก็เพื่อใหเกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้ง ไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกคน
และพรรคการเมืองที่ยื่นบัญ ชีร ายชื่อผูสมัครรับ เลือกตั้งแบบบัญชีร ายชื่อทุกพรรคที่เขาสู การเลือกตั้ง
อันเปนหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งเปนการทั่วไปจึงไมอาจแบงแยกกระทําเปนสวน ๆ
ตา งกรรมต างวาระกัน หากมี ค วามจํ าเปน ตอ งใหมี การเลือ กตั้ ง สว นใดขึ้ น ใหม แ ยกออกจากส ว นอื่ น
จะกระทําไดเฉพาะตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติยกเวนเปนการเฉพาะเทานั้น เชน เมื่อมีคําสั่งของศาลฎีกา
แผนกคดี เลื อกตั้ ง ตามที่ บั ญญั ติ ไว ในพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว าด วยการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ หรือในกรณีที่มีเหตุจําเปน
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา ๘๘ และมาตรา ๑๐๙ ส ว นการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม อ าจกระทํ า ได
ตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๑๐๘ เปนตน
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการใหมีการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันที่
๒ กุม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับ การเลือกตั้งแบบแบง เขตไดเพียง ๓๔๗ เขตเลือกตั้ง เทานั้น
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สวนเขตเลือกตั้งอีกจํานวน ๒๘ เขตเลือกตั้ง เกิดการชุมนุมประทวงของประชาชน ทําใหไมมีการรับสมัคร
เลือกตั้งและไมมผี ูสมัครรับเลือกตัง้ จึงไมมีการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะใหมีการเลือกตั้งใหมสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้งนี้ในวันอื่ นหลังวัน ที่
๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
จากขอเท็จจริงดังกลาวทําใหการเลือกตั้งเปนการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมอาจจัดการใหเกิดขึ้นในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได กรณีดังกลาวนี้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดใหมีวันลงคะแนนใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ วรรคสาม ไมได
เนื่องจากมาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ สวนที่ ๗ วาดวยการลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อใชแกปญหา
ขอขัด ของในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิด จลาจล
อุทกภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่น จึงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม
ในหนวยเลือกตั้ง นั้นได ไมอาจนํามาใชกําหนดวันเลือกตั้ง ใหมในกรณีที่ไมเคยมีการรับสมัครเลือกตั้ง
และไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมากอนเลย
อนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดใหมีวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๑๐๘
ไมไดเชนกัน เพราะมาตรา ๑๐๘ ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้ง และกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหมไดเทานั้น หามีอํานาจจัดให
มีการเลือกตั้งใหม หรือกําหนดวันเลือกตั้งใหมเพื่อใหมีการสมัครรับเลือกตั้งใหมดวยไม ทั้งมิใชกรณี
ตามมาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๑ ซึ่ง เปน เรื่องภายหลัง จากที่ไดมี
การสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้งไปแลว แตผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับคะแนนเลือกตั้งนอยกวา
ที่กฎหมายบังคับไวหรือปรากฏหลักฐานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จึงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลฎีกาสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้นได
เหตุ ขั ด ข อ งที่ ทํ า ให ไ ม มี ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ เ กิ ด จากการชุ ม นุ ม ประท ว งของประชาชน
เป น เหตุ ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ก ารจั ด การของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และรั ฐ บาลที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
อยูในขณะนั้นซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการรักษาความสงบเรียบรอยใหสามารถดําเนินการเพื่อใหสามารถจัดใหมี
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมตามกฎหมาย หากคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลเห็นวา
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ไมสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได ก็ยอมมีอํานาจเลื่อนวันเลือกตั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาออกไปได เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมตามกฎหมาย
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเปนการทั่วไป
สําหรับเขตเลือกตั้ง ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ยังไมมีผูใดสมัครรับเลือกตั้งมากอน และยังไมเคยมีการจัดใหมี
การเลื อ กตั้ ง มาก อ นเลย การเลื อ กตั้ ง ใหม เ ป น การทั่ ว ไปที่ จ ะจั ด ให มี ขึ้ น ในวั น อื่ น ใดภายหลั ง วั น ที่
๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยอมจะทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ มิไดเปนการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร อันจะเปนการขัดแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ซึ่งหากจะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหมเฉพาะ
๒๘ เขตเลือกตั้ง ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้ ก็จะทําใหวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ที่เกิดขึ้นจากการยุบสภาผูแทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ในครั้งนี้
ไมเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร อันเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง อีกเชนกัน
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไวแลววา
หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่นมาขัดขวางทําใหการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามกําหนดเดิม
ไมอาจดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได หรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกป ระเทศชาติ ความมั่ น คงแก รัฐ หรือภัยพิบัติ สาธารณะอัน สําคัญ ก็ส ามารถกําหนดวัน เลือกตั้ ง
เปนการทั่วไปขึ้นใหมตางจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไดตามสภาพการณ
แหงความจําเปน แตจะตองกระทําโดยการตราพระราชกฤษฎีกาแกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเลือกตั้ง
เปนการเลือกตั้งทั่วไปที่กําหนดไวเดิมใหเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จะกระทําโดยมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเฉพาะในบางหนวยเลือกตั้งหรือบางเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘
มาตรา ๘๘ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ หรือมาตรา ๑๑๑ หาไดไม และการตรา
พระราชกฤษฎี ก าเพื่ อ กํ าหนดวั น เลื อ กตั้ ง เป น การทั่ ว ไปขึ้ น ใหม เ ป น อํ า นาจของนายกรั ฐ มนตรี ที่ ต อ ง
เป น ผู นํ า ความกราบบั ง คมทู ล ฯ พระมหากษั ต ริ ย เ พื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย แต น ายกรั ฐ มนตรี
ตองปรึกษาหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน
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อาศัยเหตุผลขางตน จึงเห็นวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะ
ในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมสามารถดําเนินการ
ใหเปนการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรได จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจออกประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งใหมใน ๒๘ เขตเลือกตั้ง
ที่เปน ปญ หาตามคํ ารอง กรณีเป น อํานาจของนายกรัฐ มนตรีที่ตองดําเนิน การตราพระราชกฤษฎีก า
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป โดยตองกําหนดวันเลือกตั้งใหเปนวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร กรณีไมจําเปนตองวินิจฉัยประเด็นอื่น ๆ ตามคํารองของผูรองอีกตอไป
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

