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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เร่ือง          ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
      ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
      เปนการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา
      ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกต้ังท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
      หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
     ผูตรวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเร่ืองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้ 
    ผูรองไดรับหนังสือรองเรียนจากนายกิตติพงศ กมลธรรมวงศ วา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทัว่ไปข้ึนเมือ่วันที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ เปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ อนัมผีลทําใหการดําเนนิการ
จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้และที่จะมีขึ้นตอไปเปนอันสิ้นผลไป จึงขอใหผูรองพิจารณาตรวจสอบ
การละเลยการปฏบิตัหินาทีห่รอืการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมิชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) และสงเรือ่งการดาํเนนิการและการออกประกาศกาํหนด
หลักเกณฑตาง ๆ และการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงได
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ใหการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เปนการเลอืกตัง้ทีไ่มชอบดวยรฐัธรรมนญู และใหมกีารเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้
ทั่วไปขึ้นใหม 
    ผูรองเห็นวา ปญหาตามหนังสือรองเรียนเปนเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งเปนอํานาจหนาที่
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ ถึงมาตรา ๒๔๑ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไมเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ผูรองรับไวพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงไดตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึง่ (๑) (ค) ประกอบกับปญหาตามหนังสอืรองเรยีนไมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง
จึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะพิจารณาวินิจฉัย นอกจากน้ี ปญหาตามหนังสือรองเรียน
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๑๑๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

ยงัมคีวามเกีย่วของเชือ่มโยงโดยตรงกบัพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่เปน
บทบญัญตัแิหงกฎหมายทีต่ราขึน้โดยตรงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ ศาลรฐัธรรมนญูจงึมอีาํนาจ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได    
    ดังนั้น เมื่อการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ัง
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามเงื่อนไขระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตสถานการณชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลดังเชนที่เปนอยู
ในปจจุบัน ไมอาจดําเนินการใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยที่แทจริง จึงมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง มาตรา ๙๓ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๓๕ และมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ผูรองจึงเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
วาการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไป ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการเลือกต้ังท่ีไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ และขอใหเพิกถอนการเลือกต้ังครั้งนี้ รวมทั้งใหดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
    ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
หรือไม 
    พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองมีความประสงคจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบดวยรฐัธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนทีก่าํหนด
ใหมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ เนือ่งจาก
การดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ อันเปนประเด็นปญหาตามคํารอง เปนการดําเนินการท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากการกําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเปนประเด็นปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดงักลาว และถงึแมพระราชกฤษฎกีาจะเปนกฎหมายทีม่ศีกัดิต์าํกวาพระราชบญัญตั ิแตพระราชกฤษฎกีา 
ฉบับนี้มิใชพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีฐานะ
เทยีบเทาพระราชบัญญตัซิึง่อยูในอาํนาจตรวจสอบของศาลปกครอง หากแตเปนพระราชกฤษฎีกา
ทีต่ราข้ึนโดยอาศัยอาํนาจตามรัฐธรรมนูญและดวยเหตุทีพ่ระราชกฤษฎีกาฉบับนีเ้ปนกฎหมายเฉพาะ
ทีม่ลีกัษณะพิเศษซึง่ออกโดยอาศัยอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง อนัเปนสวนหนึง่
ของบทบัญญัติในหมวด ๖ วาดวยรัฐสภาและเปนสวนที่สําคัญของบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบ
สภาผูแทนราษฎร จงึถอืไดวาเปนบทบญัญตัแิหงกฎหมายตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) ทีผู่รอง
อาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญได ประกอบกับการจัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
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ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสมบูรณในวันเดียวกันได ท้ังยังทําใหเกิดปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตามมาอีกหลายประการ ซึ่งไมมีองคกรอื่นใดนอกจากศาลรัฐธรรมนูญท่ีจะมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได คดีจึงอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ทีจ่ะรับไวพจิารณาวินจิฉยัได กรณีจงึเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกาํหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคําวนิจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนญู
จึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัย
    กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม
    ในการพิจารณาประเด็นตามคํารองน้ี มีเหตุแหงคํารองท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัย
กอนวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
ไดกระทําเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดใหมี
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ ซึง่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกําหนดวันที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ และกําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ตัง้แตวนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ถงึวันที ่๑ มกราคม ๒๕๕๗ แตปรากฏวามกีารชุมนมุทางการเมืองประทวง
และขดัขวางการสมคัรรบัเลือกตัง้ เปนผลใหเขตเลอืกตัง้จํานวน ๒๘ เขตเลอืกตัง้ไมมผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้
    การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ใหกําหนดวันเลือกตั้งเปนวันเดียวกัน
ทัว่ราชอาณาจกัร นัน้ มเีจตนารมณเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปตามหลกัพืน้ฐานของการเลอืกตัง้ทีส่าํคัญ
ไดแก หลักการเลือกตั้งโดยเสรี กลาวคือ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนยอมใชสิทธิโดยปราศจาก
การบังคับ หรือกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ไมวาการใชอิทธิพลเหลาน้ี
จะมาจากฝายใด ทั้งระหวางการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกต้ัง ตองไมใหมีการควบคุมทิศทาง
การลงคะแนนเสียงไมวาจะเปนโดยการกระทําในรูปแบบใด ผูออกเสียงเลือกต้ังตองตัดสินใจลงคะแนน
ไดอยางอสิระภายใตกระบวนการสรางความคิดเหน็ทางการเมืองท่ีเปดเผย หลกัการเลอืกตัง้โดยเสรี
นีจึ้งครอบคลุมถงึการตระเตรียมการเลือกต้ังและโดยเฉพาะอยางย่ิงครอบคลุมถงึการสมัครรับเลือกต้ัง
และการหาเสียงเลือกต้ังดวย จึงเห็นไดวา การกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปมากกวาหนึ่งวันจะทําใหการสมัครรับเลือกตั้ง พฤติกรรมการหาเสียง พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือบรรดาเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวันเลือกต้ังที่กําหนดขึ้นในวันหนึ่ง
มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งที่กําหนดขึ้นในอีกวันหนึ่งได

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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๑๑๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

    วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรท่ีตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง เปนวันที่เมื่อกําหนดขึ้นแลว ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้งมีหนาที่ตองไปดําเนินการตาง ๆ
เพื่อใหมีการเลือกต้ังทั่วไปในวันท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาน้ัน คือ การรับสมัครผูสมัคร
รับเลือกตั้ง การประกาศชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง และการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สวนวันลงคะแนนเลือกตั้งนั้นกําหนดข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ ่งเป นกฎหมายที ่ใช บ ังค ับกับการดําเนินการจัดการเลือกตั ้งท ั ่วไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดไว การกําหนดวันลงคะแนนเลือกต้ังนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผู มีสิทธิเลือกตั้งในการใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งวันลงคะแนนเลือกตั้งอาจมี
ไดหลายวนั เชน การลงคะแนนเลอืกต้ังนอกเขตเลอืกตัง้ตามมาตรา ๙๔ การลงคะแนนเลอืกตัง้กอนวนั
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ แตการใชสิทธิเลือกตั้งนั้น จะมีไดก็ตอเมื่อมีผูสมัครรับเลือกตั้งอยูในวันที่
ลงคะแนนเลอืกตัง้เพือ่ใหผูใชสทิธเิลอืกตัง้สามารถลงคะแนนเลอืกตัง้ได ในขณะทีว่นัเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทัว่ไปจะตองมีเพยีงวันเดียวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
    กรณีปญหาที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการ
จัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหมแลว เห็นวา มาตรา ๗๘ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกต้ังใหม” ในกรณีที่การลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
แหงใดไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปน
อยางอื่นซึ่งเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง และมาตรา ๑๐๘ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด “วันลงคะแนนเลือกตั้งใหม” ในกรณีกอนวันเลือกตั้งถามีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดจะมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม อันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
    สวนบทบญัญตัแิหงกฎหมายท่ีใหอาํนาจคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการกําหนดใหมกีาร
“ลงคะแนนเลือกตั้งใหม” หรือ “จัดใหมีการเลือกตั้งใหม” รวมท้ังใหอํานาจศาลฎีกาส่ัง
ใหมีการเลือกต้ังใหม เฉพาะในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งแลวแตมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด
ทําใหไมอาจลงคะแนนเลือกต้ังได หรือมีขอเท็จจริงที่ทําใหการเลือกต้ังนั้นไมสุจริตและเท่ียงธรรม
ทวาเหตุแหงคํารองในคดีน้ี เขตเลือกต้ังที่เปนปญหาท้ัง ๒๘ เขตเลือกต้ัง ไมมีผูสมัครรับเลือกต้ัง 
ถือวายังไมมีการจัดการเลือกต้ังทั่วไปใน ๒๘ เขตเลือกต้ังนี้มากอนเลย จึงไมอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกาที่จะใหจัดการเลือกตั้งใหมได
    เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓ วรรคหก เห็นไดวา
รฐัธรรมนูญมาตราดังกลาวมเีจตนารมณทีจ่ะใหสภาผูแทนราษฎรมีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหครบ
ตามจํานวนหารอยคน โดยตองมาจากการเลือกตั้งเปนการท่ัวไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๑๘

คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

จุลนิติ

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสองดวย ดังนั้น การจัดการเลือกตั้งเพื่อใหไดสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใน ๒๘ เขตเลือกต้ังท่ีเปนปญหา จึงตองจัดใหมีขึ้นในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เม่ือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกา
ในการจัดการเลือกต้ังใหมใน ๒๘ เขตเลือกต้ังดังกลาว การท่ีจะดําเนินการจัดการเลือกต้ัง
ใน ๒๘ เขตเลือกตั้งนั้นตอไป จําเปนตองมีการกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมอีกวันหนึ่ง ยอมเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกอใหเกิด
ขอโตแยงทางกฎหมายตอไปไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งเปนผลท่ีตองเกิดขึ้นอยางแนแท อันจะทําให
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งนี้มีสองวัน คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่จะกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหมสําหรับ ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ยังไมเคยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งมากอนเลย
ซึ่งเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง ที่บัญญัติใหกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
     เมือ่การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทัว่ไปในวันที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ 
ไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหเปนไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ 
วรรคสอง ได เนื่องจากปญหาดังกลาวเกิดจากมูลเหตุสําคัญคือการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทัว่ไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีก่าํหนด
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซ่ึงเปนชวงเวลา
ที่มีความขัดแยงและความแตกแยกของชนในชาติอยางรุนแรง และมีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้งภายใตสถานการณดังกลาว ยอมทําใหการจัดการเลือกตั้งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงยืน่คาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญวาสามารถกําหนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปข้ึนใหมไดหรือไม และเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรืออํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ วาหากมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดวันเลือกต้ัง
ทั่วไปขึ้นใหมตางจากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
ก็สามารถกระทําได โดยเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันของนายกรัฐมนตรีและ
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไปสําเร็จลุลวงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวา
นายกรัฐมนตรีไมเลือ่นวนัเลอืกตัง้ทัว่ไป และมีการดาํเนนิการเลือกตัง้เปนการเลือกตัง้ท่ัวไปในวันที ่๒ 
กมุภาพันธ ๒๕๕๗ โดยไมสามารถจัดใหมกีารเลือกต้ังสําหรับ ๒๘ เขตเลือกต้ัง ซึง่ยังไมเคยมีการรับสมัคร
รบัเลอืกตัง้มากอนเลย ถอืไดวาในวนัท่ี ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๗ มไิดเปนวนัทีม่กีารเลอืกต้ังสมาชกิสภา
ผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร จึงเปนการเลือกต้ังที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ เปนผลใหพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนที่กําหนด
ใหมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังท่ัวไปในวันที ่๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๗ มปีญหา

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๕๗
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๑๑๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ จุลนิติ

เก่ียวกบัความชอบดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง สวนการพจิารณาวนิจิฉยัเหตแุหงคาํรอง
ในขออืน่ ๆ  ไมอาจทาํใหผลการวินจิฉยัเปลีย่นแปลงไป จงึไมจาํตองวนิจิฉยัเหตแุหงคาํรองในขออืน่ ๆ  อกี

๔. ผลคําวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
    โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมากวา
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ไมสามารถจัดการ
ใหเปนการเลอืกตัง้วนัเดยีวกนัทัว่ราชอาณาจกัร จงึไมชอบดวยรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
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