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พระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลฯ วา ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ซึ่งเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอมามีผูยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการดําเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไมชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วา การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การ
เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน การเลือกตั้งที่ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้ง
ที่ไมเที่ยงธรรม ไมเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ และเมือ่ กําหนดเวลา
ที่จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดลวงพนหกสิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖
วรรคสอง ไปแลว จึงใหองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติม
กํา หนดวั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเปน การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ตอไป
บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงว า ไดห ารือพรรคการเมือ งแลวจึง เสนอใหวั น ที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวันเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมและเปดโอกาสใหผูประสงค
จะสมัครรับเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางทัดเทียมกัน และใหเปนไปตาม
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ใหกําหนดวันเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา
มีผลใชบังคับ สมควรตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวเปนการลวงหนา โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดทราบถึง
ระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทั่วกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๖๘ ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร
เปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีก ายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและใหมีก ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปน การเลือ กตั้ งทั่ ว ไปในวั น ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แต ตอมาศาลรัฐ ธรรมนูญ ได มีคํ าวิ นิจ ฉัย ที่
๙/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ วิ นิ จ ฉั ย ว า การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เปนการเลือกตั้งที่ทําให
เกิด ผลของการเลือกตั้ง ที่ไม เที่ ย งธรรม และไมเ ปนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอยางแท จ ริ ง
จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔
และเมื่อกําหนดเวลาที่จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการ
ยุบ สภาผู แ ทนราษฎรตามพระราชกฤษฎี ก ายุบ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดล ว งพ น หกสิ บ วั น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ไปแลว จึงใหองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดําเนินการใหมีพระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลใชบังคับ เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง ตอไป และ
เนื่องดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงวา ไดหารือพรรคการเมืองแลวจึงเสนอใหวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมและเปดโอกาส
ใหผูประสงคจ ะสมัครรับเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง และสามารถหาเสีย ง
เลือกตั้ง หรือดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งใด ๆ อยางทัดเทียมกัน รวมทั้งเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ใหกําหนดวันเลือกตั้งใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ สมควรที่
จะไดกําหนดวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาขึ้น เพื่อใหผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง ตลอดจนทุกฝาย
ที่เกี่ยวของไดทราบถึงระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทั่วกัน เปนการ
ลวงหนา และสามารถเตรียมการหรือตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไดกอนถึง
วัน สมัค รรับเลือกตั้ งและวัน เลือกตั้ง ซึ่ง จะทําใหก ารเลือกตั้งเปนไปอยางเที่ย งธรรม จึงจําเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

