การยุบสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย
ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ
ผูอํานวยการกลุมงานบริการวิชาการ ๑
ในประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาที่ป ระกอบดวยสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เปนองคกรสําคัญทางการเมือง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ จนกระทั่งปจจุบันปรากฏวา
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รวม ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการยุบสภา
นิติบัญญัติแหงชาติและการปดสภาผูแทนราษฎรที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง รวม ๒ ครั้ง คือ
๑. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๑ ในสมัยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑
ตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รสยาม พุท ธศัก ราช ๒๔๗๕ ผลของการยุบ สภา
ผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๑
จํานวน ๙๑ คน ซึ่งเทากับจํานวนผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๘๐๑ ที่ถูกยุบไป
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากความขัดแยงในการพิจารณาญัตติขอแกไข
ขอบังคับ การประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๗ ขอ ๖๘ เกี่ยวกับการเสนอราง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณเพื่ อ พิ จ ารณารั บ หลั ก การขั้ น ต น ในสภาผู แ ทนราษฎรในที่ ป ระชุ ม สภา
ผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ) ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งญัตติดังกลาวนายถวิล อุดล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ดและคณะ เปนผูเสนอ มีสาระสําคัญวาเมื่อเสนอพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รัฐบาลตองเสนอรายละเอียดงบประมาณนั้นใหสภาผูแทนราษฎรทราบดวยเพื่อจะไดพิจารณา
ตัดทอนหรือเพิ่มเติมไดอยางถูกตอง โดยใหรัฐบาลเสนอรายละเอียดทั้งรายรับรายจายตามงบประมาณนั้นโดย
ชัดแจง เพื่อใหสมาชิกสภาที่เปนผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณไดทราบกอนที่จะพิจารณาอนุมัติไปตามยอด
งบประมาณที่รัฐบาลเสนอมา๒
การอภิปรายในสภานั้น ผูเ สนอญัตติอางวาไมเ ห็นดวยในหลัก การแหง พระราชบัญ ญัติ
งบประมาณและสมาชิกไมเขาใจในตัวเลขงบประมาณที่รัฐบาลไดเสนอมา เพราะรัฐบาลเสนองบประมาณ
อยางคลุมเครือไมชัดแจงจนเปนเหตุใหสภาผูแทนราษฎรไมอาจพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณได ดวยเหตุนี้ผูเสนอญัตติจึงไดพิจารณาขอบังคับที่ ๖๘ และเห็นวาเปนบทบัญญัติกวาง ๆ ให
๑

ประเสริฐ ปทมะสุคนธ, รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองป (๒๔๗๕ – ๒๕๑๗) (กรุงเทพมหานคร :
หางหุนสวนจํากัดชุมนุมชาง, ๒๕๑๗), หนา ๒๔๔ – ๒๔๖.
๒
กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง, “การยุบสภาในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๗๕.

๒

อยูในดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงประสงคใหการทํางบประมาณของรัฐบาลแสดง
รายละเอียดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นกวาเดิม๑
ฝายรัฐบาลคัดคานหลักการดังกลาวเพราะเหตุผลวา มีอุปสรรคในดานเวลาประกอบกับการ
ทํางบประมาณนับวาไดมีการพิจารณากลั่นกรองกันเปนชั้น ๆ หลายขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางเรื่องที่
สําคัญ ไมอาจเปดเผยไดกอนถึง เวลาอันสมควร เชน เทคนิคในทางการคลัง การทหาร นโยบายการ
ตางประเทศ เปนตน และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรตองการใหรายงานรายละเอียดมากกวานี้ รัฐบาล
สามารถทําไดเ พียงบางสวนเทานั้น การวางขอบังคับ ตายตัว ยอมเปนอุป สรรคตอความคลองตั วของ
งบประมาณ ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงตามความตองการแตละยุคสมัยและหนาที่ของสภาควรมุงพิจารณาใน
นโยบายวารัฐ บาลใชเ งินงบประมาณตรงตามวัตถุป ระสงคของนโยบายหรือไมและขอ บัง คับ นี้ก ลาวถึ ง
ขอปลีกยอยมากเกินไป จนกอใหเกิดภาระแกฝายบริหารมากขึ้นโดยที่สภาจะไมไดประโยชนยิ่งไปกวาเดิม๒
ภายหลัง ที่รัฐบาลอภิป รายจบลงและที่ป ระชุม ไดใหมีก ารลงมติ โดยที่ป ระชุม ไดล งมติ
เห็นชอบกับญัตตินี้ดวยคะแนนเสียง ๔๕ ตอ ๓๑ เปนเหตุใหรัฐบาลแพในสภา ทําใหนายกรัฐมนตรีตองเรียก
ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการลาออกจากตําแหนงเพราะทางรัฐบาลไมสามารถจะปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามความประสงคของสภาได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงไดกราบบังคมลาออกจากตําแหนงตอ
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค แตคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคไมเห็นชอบดวยโดยใหเหตุผลวา
สภาพการณของโลกขณะนั้นปนปวน คับ ขัน ประกอบกับ คณะรัฐบาลจะตองเตรียมการรับเสด็จ พระ
เจาอยูหัวที่จะเสด็จ กลับสูพระนคร รัฐบาลจึงควรบริห ารราชการตอไปจึงโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งในการยุบสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้
รัฐบาลไดออกคําแถลงการณเ พื่อชี้แจงความจํา เปนที่ตองยุบ สภาผูแทนราษฎรโดยแสดงเหตุผ ลที่ไมอาจ
ปฏิบัติตามหลักการแหงการแกไขขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภาอยางชัดแจงแลวและไดแสดงใหเห็น
ทางเสียหายที่ประเทศชาติจะไดรับในการแกไขขอบังคับดวย แตผูเสนอญัตติก็มิไดสนใจพิจารณาตามเหตุผล
ดังกลาวแตประการใด กลับใชวิธีร วบรัดการพิจารณาเพื่อเอาเปรียบรัฐบาลโดยไมเปนธรรม การกระทํา
ดังกลาว เปนการกระทําที่มิไดคํานึงถึงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ จึงไมสามารถบริหาร
ราชการภายใตการควบคุมของสภานี้ได ประกอบกับสถานการณของโลกอยูในระหวางความปนปวน คับขัน
อีกทั้งจะตองการเตรียมการรับเสด็จพระเจาอยูหัวเสด็จสูพระนคร รัฐบาลจึงจําเปนตองอยูบริหารประเทศ
ตอไป๓
๑

เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน
๓
“คําแถลงการณของรัฐบาล,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๕ (๑๑ กันยายน ๒๔๘๑) : ๔๐๗, อางถึงใน
กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง, เรื่องเดิม, หนา ๗๗.
๒

๓

๒. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๘ ในสมัย ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ผลของการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร ทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ ๑ โดยตรง จํานวน ๙๖ คน เมื่อ
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕ คน
สาเหตุ ข องการยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร ในระหว า งวาระของสภาชุ ด นี้ ไ ด มี ก ารออก
พระราชบัญญัติขยายอายุสมาชิกภาพของสภาผูแทนราษฎรออกไปอีก ๒ ครั้งดวยกัน คือ
๑) พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนง ของสมาชิก สภาผูแทน พ.ศ.
๒๔๘๕ ใหขยายอายุของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งไดรับเลือกตั้งมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๑ และจะครบกําหนด
ลงใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ออกไปอีกไมเกิน ๒ ป
๒) พระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาอยูในตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.
๒๔๘๗ ใหขยายอายุของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ออกไปอีกไมเกิน ๒ ป เชนกัน
ทั้งนี้ รัฐบาลไดมีแถลงการณประกาศใหทราบถึงความจําเปนที่ทําใหรัฐบาลจําตองขยาย
กําหนดเวลาทั้งสองครั้งวาเนื่องมาจากภาวะสงครามซึ่งเปนอุปสรรคตอการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐบาลนายทวี บุณยเกตุ
ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ตอมาอีก ๑๗ วัน จึงไดลาออกเพื่อเปดโอกาสให ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช เจรจาปญหาระหวางประเทศกับประเทศอังกฤษ เพื่อใหประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศผูชนะ
สงครามใหการรับรองเอกราชของประเทศไทย ยกเลิกสถานะสงครามกับประเทศไทยแตก็ประสบปญหา
ความขัดแยงกับสภาผูแทนราษฎรของไทยหลายประการ แตประการสําคัญที่นําไปสูการประกาศยุบสภา
ผูแทนราษฎรนั่นคือความขัดแยง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม ในประเด็นที่จะนําอาชญากร
สงครามซึ่งเปนคนไทยไปพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐบาลเสนอ หรือจะตั้งศาลพิเศษโดย
สภาผูแทนราษฎรขึ้นพิจารณาคดีความ เมื่อรัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามตอสภา
ผูแทนราษฎรในการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ) ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘
ก็ไดรับการคัดคานอยางรุนแรงจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากเห็นวาเปนบทบัญญัติที่ออกมาลงโทษ
ผูกระทําผิดซึ่งมีผลยอนหลังหรือกฎหมายยอนหลัง อันเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ขัดกับหลักมนุษยธรรม หลักความ
ยุติธรรม ศีลธรรม และกฎหมายทั่วไป ๑ แตในที่สุดความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนขางมาก
เห็นชอบใหรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลเสนอดวยคะแนนเสียง ๓๗ ตอ ๓๑ และประกาศใช
เปนกฎหมายเมื่อ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
๑

“วิเทศกรณีย, เหตุการณทางการเมือง ๔๓ ป แหงระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
รวมการพิมพ, ๒๕๑๘), หนา ๗๗๗ – ๗๘๒, อางถึงในกาญจนา เกิดโพธิ์ทอง, เรื่องเดิม, หนา ๗๘.

๔

ตอมาในวันที่ ๑๕ ตุล าคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งมีสาระสําคัญในมาตรา ๓ วา “ใหมีการยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหราษฎรเลือกตั้ง
สมาชิกประเภทที่ ๑ ขึ้นมาใหม ภายในเกาสิบวันนับแตวันใชพระราชกฤษฎีกานี้เปนตนไป”๑ พรอมกันนี้
รัฐบาลไดออกแถลงการณเกี่ยวกับการยุบสภาผูแทนราษฎรในครั้งนี้วา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดนี้ไดรับ
การเลือกตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดมีพระราชบัญญัติขยายกําหนดเวลาใหอยูในตําแหนงตอมาอีกถึง
๒ ครั้ง เห็นวาเปนเวลานานเกินควรยอมเปนเหตุใหจิตใจและความคิดเห็นของสมาชิกสวนมากเหินหางจาก
เจตนาและความประสงคอันแทจริงของราษฎร โดยรัฐบาลไดยกตัวอยางการเสนอรางพระราชบัญญัติอาชญา
กรสงคราม ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางสวนไดแสดงการคัดคานและลงมติไมเห็นชอบดวย๒
๓. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๑๙ ในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ผลของการยุบ
สภาผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๑๙ มีจํานวนสมาชิก
๒๗๙ คน เพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวน ๑๐ คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากการที่รัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลหลายพรรค เรียกวา “สหพรรค” โดยมีพรรคกิจสังคม ซึ่งมีที่นั่งในสภาเพียง ๑๘ เสียง เปนแกน
นําจัดตั้ง รัฐบาลตองประสบกับปญหาความขัดแยงในคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
หนึ่งไดกดดันรัฐบาลใหปรับปรุงคณะรัฐมนตรี
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ตองประสบกับปญ หาที่คางคามาตั้งแตสมัยรัฐบาลนายสัญญา
ธรรมศักดิ์ และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม เชน ปญหาชาวไรชาวนาที่ขอใหรัฐบาลชวยจัดหาที่ดินทํากิน
ปญหากรรมกรนัดหยุดงาน ปญหาเทมโก ปญหาฐานทัพตางชาติ ปญหาการเดินขบวนประทวงของตํารวจ
กรณีจับผูตองหาบุกรุกเหมืองและเผาจวนผูวาราชการจังหวัดแลวปลอยตัวผูตองหาทั้งที่จังหวัดลําพูนและ
จัง หวั ดนครศรีธ รรมราช ปญ หาเรื่อ งพระราชบัญ ญั ติ ป องกัน การกระทํ าอั นเปน คอมมิว นิส ต และ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ที่มีการเลือกตั้งกํานันผูใหญบาน แตปญหาที่ทําใหเสถียรภาพของ
รัฐบาลเริ่มสั่นคลอน คือการประทวงของราษฎรที่จังหวัดปตตานี กรณีทหารนาวิกโยธินสังหารชาวไทยมุสลิม
๕ ศพ และการประกาศนโยบายประกันราคาออยและขาวเปลือก๓ จากปญหาที่รัฐบาลประสบจึงเปน
โอกาสใหพรรคฝายคาน โดยเฉพาะพรรคประชาธิปตย ซึ่ง ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปตย
๑

“พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๘,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒ ตอนที่ ๖๐ (๑๕
ตุลาคม ๒๔๘๘) : หนา ๔๑๕ – ๔๑๖.
๒
“คําแถลงการณของรัฐบาล,” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒ ตอนที่ ๖๐ (๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘) : ๔๑๔ – ๔๑๘.
๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๕ – ๘๖.

๕

ผูนําพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎรกับพวกรวม ๗๑ คน เปนผูเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจรัฐบาลตามมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ในวันที่ ๑๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีหัวขอสําคัญอยู ๔ ประการคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการบริหารและการ
ตางประเทศ
หลังจากพรรคฝายคานเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจแลว ผูนํารัฐบาลได
เคลื่อนไหวในแนวทางใหม โดยไดเชิญบุคคลสําคัญในคณะรัฐมนตรีไปประชุมกันเปนการดวน หลังจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนการภายในเสร็จแลว ในเวลา ๑๕.๐๐ น. เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็นําคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขาเฝาเพื่อถวายสัต ยปฏิญาณและรับพระบรมราโชวาท
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ตอมาเวลา ๒๐.๐๐ น. ของวันจันทรที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ก็ไดมีพระราชกฤษฎียุบ สภาผูแทนราษฎร โดยเหตุผ ลของการยุบ สภา
ผูแทนราษฎรปรากฏในคําปรารภความวาสภาผูแทนราษฎรปจจุบันประกอบดวยพรรคการเมืองตาง ๆ หลาย
พรรค แตไมมีพรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งมีจํานวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ได จําเปนตองอาศัยพรรคการเมืองหลายพรรคเขามารวมจัดตั้งรัฐบาล อันเปนเหตุใหเกิดอุปสรรคในการ
บริหารราชการแผนดิน และกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพของรัฐบาลเปนอยางยิ่ง และถึงแมวาจะมีการ
จัดตั้งรัฐบาลชุดใหมขึ้นอีกก็ตาม อุปสรรคดังกลาวนี้ก็ไมอาจสิ้นสุดลงได อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สมควรยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั่วไปขึ้นใหม
๔. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.๒๕๒๖ ในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ผลการยุบสภา
ผูแทนราษฎร ทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีจํานวน ๓๒๔
คน
สาเหตุข องการยุบสภาผู แ ทนราษฎร โดยเหตุที่ รัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๒๑ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๒๐๖ มาตราและในจํานวนนี้มีสวนซึ่งเปนบทเฉพาะกาล ๑๒ มาตรา
บทบัญ ญัติในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดถูกยกเวนไวยังมิใหนํามาใชบังคับ ในชวง ๔ ปแรกนับตั้ง แตวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ อันเปนวันแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะครบกําหนดเวลา ๔ ป ที่บทเฉพาะกาลจะตองสิ้นสุด
ลงในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนั้นจึงไดเกิดความพยายามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหบทเฉพาะ
กาลบางมาตรายังคงมีผลใชไดตอไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป ดังตอไปนี๑้
๑

สุรพล ลี้นิติไกรพจน, “วิกฤตการณรัฐธรรมนูญ ๒๕๒๖,” วารสารนิติศาสตร, ๑๓ (กรกฎาคม กันยายน ๒๕๒๖) : หนา ๑๒๘.

๖

๑) การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑ เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ของคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ มีหลักการสําคัญในเรื่องการแกไข
หลักเกณฑการเลือกตั้ง และกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองโดยทันที
๒) การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๒ เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ เสนอใหรัฐสภาพิจารณาเมี่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ มี
หลัก การสําคัญในเรื่องการแกไขใหสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตองสัง กัดพรรคการเมืองโดยทันทีที่ประชุม
รัฐสภาไดรวมการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับเขาดวยกันโดยถือวาเปนเรื่องเดียวกัน
แตไมผานความเห็นชอบจากรัฐสภา ทําใหรางรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกลาวตกไป
๓) การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๓ เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๒๗๑ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ปรากฏวาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ไมผานความเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการพิจารณาเมื่อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕๑
๔) การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๔ โดยมีผูเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม ๒ ฉบับดวยกันคือ๒
(๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของ นายปญจะ เกสรทอง กับคณะ มีหลักการ
ใหขยายบทเฉพาะกาลที่ใชอยูในวาระแรกของการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
ออกไปอีก ๔ ป ในระหวางอายุของบทเฉพาะกาลนี้ คงใหใชวิธีการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตละไมเกิน ๓ คน
และใหเ ลือกตั้ง เปนรายบุคคลเชนเดิม คงใหวุฒิส ภาประชุม รวมกับ สภาผูแทนราษฎรในการพิจ ารณา
งบประมาณรายจาย การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๓๑ และการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี
แจงวาเปนรางพระราชบัญญัติสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงโดยตัดบทบัญญัติที่ใหประชุมรวมกันในการพิจารณา
พระราชกําหนดและการพิจารณารางพระราชบัญ ญัติที่สําคัญ อันเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ ทั้ง ยอมใหขาราชการ
ประจําดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองในตําแหนงรัฐมนตรีไดแตจะตองดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาใน
ขณะเดียวกันดวย
(๒) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับคณะ มีหลักการ
สําคัญในการขอแกไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพียงประเด็นเดียวเทานั้น โดยใหแกไขวิธีการกําหนดเขตเลือกตั้ง
โดยใหกลับไปใชวิธีการที่เคยใชมาแตเดิมตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ คือใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขต ๆ
แตละเขตมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกิน ๓ คนและใหใชวิธีการเลือกตั้งแบบเลือกเปนรายบุคคลเชนเดิม
ทั้งนี้รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของนายปญจะ เกสรทอง ไดรับการสนับสนุนจากทางฝาย
ทหารอยางเดนชัดโดยตีพิม พสมุดปกขาวชื่อ “แนวทางของกองทัพบกในปญหาการแกไขรัฐธรรมนูญ ”
๑
๒

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๓ – ๑๓๔.

๗

แจกจายสมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั่วไป โดยยืนยันถึงเหตุผลและความจําเปนในการแกไขสาระสําคัญ ๓ ประการ
ซึ่งตรงกันกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของ นายปญจะ เกสรทอง กับคณะ๑
ในการพิจารณาเพื่อรับหลักการรางรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติมของนายปญจะ เกสรทอง
กับ คณะ แมวาผลการลงคะแนนปรากฏวาสภารับ หลัก การ แตก็มีความคิดเห็นคัดคานโดยเห็นวาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ไมส อดคลองกับระบอบประชาธิป ไตยและเปนการแกไขเพื่อสนองความ
ตองการที่จะเขามามีอํานาจทางการเมืองของบุคคลบางกลุมเทานั้น อยางไรก็ตามรางรัฐธรรมนูญ แกไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ก็ผานการพิจารณาในวาระที่สองตอมา และบรรยากาศทางการเมืองกอนการพิจารณาวาระที่
สามก็ปรากฏการเคลื่อนไหวคัดคานตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญฃองกลุมตาง ๆ ทั้งในรัฐสภาและนอกรัฐสภา
ในและนอกมหาวิทยาลัยชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวยกลุมตาง ๆ ดังนี้
๑) พรรคการเมืองตางๆ ไดแกพรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคพลังใหม
พรรคสังคมประชาธิปไตย ขณะที่พรรคชาติไทยมีลักษณะไมแนนอน
๒) สมาชิกวุฒิสภาสายทหาร ไดแกสมาชิกวุฒิสภาที่สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดที่
แสดงทัศนะไมเห็นดวยอยางคอนขางชัดเจน
๓) ปญญาชนนักวิชาการ ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยที่สําคัญตาง ๆ โดยรวมกับ
นักศึกษา ตัวแทนพรรคการเมืองและกลุมผูใชแรงงานจัดตั้ง "สมาพันธประชาธิปไตย” ขึ้นเพื่อแสดงบทบาท
คัดคานตอตานในหลายรูปแบบ
๔) นิสิต นักศึกษา ๑๔ สถาบัน ซึ่งรวมตัวกันเขาเปนกําลังสําหรับเคลื่อนไหวประสาน
กับปญญาชนและนักวิชาการ
๕) ประชาชน กระทําการโดยผานการรวมพลังของพันตํารวจตรี อนันต เสนาขันธ
รวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน รวมทั้งเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตรดวย
ตอมาวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๒๖ เพื่อ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยนายปญจะ เกสรทอง และคณะ
ผลปรากฏวามีคะแนนเสียงเห็นชอบในวาระที่สามเพียง ๒๕๔ เสียง ซึ่งไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของทั้งสองสภารวมกันทําใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับดังกลาวตกไป๒ จากนั้นไดพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชกับคณะ เปนผูเสนอ ปรากฏคะแนนที่ใหความเห็นชอบ
ในหลั ก การของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี ไ ม ถึ ง กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดของทั้ ง สองสภารวมกั น
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงตกไป๓
๑

เรื่องเดียวกัน.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๑๙๔. (๖).
๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มาตรา ๑๙๔. (๓).

๒

๘

หลังจากนั้นในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดมีพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญ
ของรัฐสภา และในวันเดียวกันก็มีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามมา
ซึ่งเหตุผลของฝายบริหารในการยุบสภาผูแทนราษฎรครั้งนี้ไดแสดงไวในคําปรารภวาตลอดระยะเวลาที่ผาน
มาไดมีก ารขอแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎรถึง ๔ ครั้ง
ประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็มีความเห็นก้ํากึ่งกัน หากใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามวิธีการใหมในขณะนี้ อาจนําไปสูปญหาความขัดแยงและรุนแรงทางการเมืองได
๕. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๙ ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท
เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งเปนสภาที่มา
จากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๒๔ คน๑ และผลของการยุบสภา
ผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ จํานวน ๓๔๗
คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร ในระหวางการปดสมัยประชุมรัฐสภา รัฐบาลไดออก
พระราชกําหนดเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสิ้น ๙ ฉบับ แลวนําเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบตอสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเปนวันเปดประชุมสภาสมัยสามัญเปนวัน
แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยรัฐบาลไดชี้แจงสรุปวา พระราชกําหนดดังกลาวมีความจําเปนตอภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชนและตอประเทศชาติอยางยิ่ง๒
สถานการณทางการเมืองกอนที่จะถึงวาระเปดสภาสมัยสามัญนั้น หลายฝายมีความเห็นและ
กังวลเกี่ยวกับพระราชกําหนดของรัฐบาลวาจะไมผานสภา โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับพระราชกําหนด
ธนาคารพาณิชย ๓ ฉบับ ซึ่งรัฐบาลใหความสําคัญมากเปนพิเศษ ทั้งยังมีกลุมที่เคลื่อนไหวเพื่อกดดันให
รัฐบาลลาออกดังนี้๓
๑) พรรคชาติไทย ซึ่งเปนพรรคฝายคานที่ใหญที่สุดในสภาผูแทนราษฎรที่ตองการให
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพื่อเขาแทนที่ในฐานะเปนรัฐบาลเอง ถาพลเอกเปรม ติณสูลานนท ยินยอมจะ
ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเมื่อสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนดที่รัฐบาลเสนอตอสภา
โดยพรรคชาติไทยไดแสดงบทบาทสนับสนุนให ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีแทน
๒) พรรคกิจสังคมเปนพรรครวมรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในบรรดาพรรครวม
รัฐบาล แตขณะนั้นพรรคกิจสังคมมีปญหาการแตกแยกภายหลังจากการเปลี่ยนตัวหัวหนาพรรคจาก ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนพลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา และการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีภายในพรรคกิจสังคม
๑

“รัฐสภาไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปจจุบัน,” เอกสารขาวรัฐสภา (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙) : หนา ๕๓.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๕ – ๙๗.
๓
ทรงศักดิ์ วุฒิคะโร, เรื่องเดิม, หนา ๘๖.

๒

๙

อันเปนผลใหนายบุญเทง ทองสวัสดิ์ และนายโกศล ไกรฤกษ ตองหลุดพนตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทําใหอดีตรัฐมนตรีของพรรคกิจสังคมกลุมนี้ไดเขารวมมือกับพรรคชาติไทย
ในการไมอนุมัติพระราชกําหนดของรัฐบาลดังกลาว๑
๓) กลุมผูสูญเสียผลประโยชนอันเนื่องมาจากพระราชกําหนดอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เขมงวด และประหยัดของรัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งการตราพระราชกําหนด ไมวา
จะเปนพระราชกําหนดที่เปนการฉอโกงประชาชน หรือพระราชกําหนดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชยก็ตาม
ไดสรางความเดือดรอนใหแกกลุมผูสูญเสียผลประโยชนจากการบังคับใชพระราชกําหนดดังกลาว
๔) กลุมผูสูญเสียอํานาจ เปนการเคลื่อนไหวของกลุมขาราชการประจํากลุมหนึ่ง
หลังจากไมมีการตออายุราชการใหแกพลเอก อาทิตย กําลังเอก ในตําแหนงผูบัญชาการทหารสูงสุดและ
ผูบัญชาการทหารบก ทําใหตองเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ดวยเหตุนี้จึงมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อลมรัฐบาล โดยความรวมมือกันระหวาง พลเอก อาทิตย กําลังเอก กับอดีตหัวหนาพรรคกิจ
สังคม และหัวหนาพรรคชาติไทย ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัญสามัญ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๒๙ ผลการลงมติปรากฏวาที่ประชุมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๒๘
แตไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ทั้งนี้ ยังมี
พระราชกําหนดตาง ๆ คางอยู ๗ ฉบับ๒
ภายหลั ง การพิจ ารณาพระราชกํ าหนดแกไขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติก ารขนสง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดวยคะแนนเสียงอนุมัติ ๑๔๓ เสียง ไมอนุมัติ ๑๔๗ เสียง งดออกเสียง ๕ รัฐบาล
จึงประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร เมื่อตอนดึกของวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ทั้งนี้ได
แสดงเหตุผลของการยุบสภาผูแทนราษฎรไวในคําปรารภวาตามที่ไดมีการตราพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกใชบังคับและสภาผูแทนราษฎรไดมีมติไม
อนุมัติพระราชกําหนดดัง กลาว ซึ่ง รัฐบาลเห็นวาสภาผูแทนราษฎรมิไดคํานึง เหตุผ ลในการตราพระราช
กําหนด หากสืบเนื่องมาจากความแตกแยกในพรรคการเมืองบางพรรคในสภาผูแทนราษฎรหากใหสภา
ผูแทนราษฎรชุดนี้ทําหนาที่ตอไป ยอมเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน และกระทบกระเทือนถึง
ผลประโยชนสวนรวมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๖. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ ในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ผลของการยุบ
สภาผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ จํานวน
สมาชิก ๓๕๗ คน
๑
๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๖ – ๘๗.
กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง, เรื่องเดิม, หนา ๙๘.

๑๐

สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เริ่มแรกตั้งแตการจัดตั้งรัฐบาลของ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ตองประสบปญหาความแตกแยกในพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปน
พรรคใหญที่สุดในรัฐบาลมีสมาชิก สภาผูแทนราษฎร ๑๐๐ เสียง โดยแบงออกเปน ๒ ขั้ว คือ ขั้วของ
นายพิชัย รัตติกุล หัวหนาพรรค และขั้วของนายเฉลิมพันธ ศรีวิกรม และนายวีระ มุสิกพงศ หรือที่เรียกวา
“กลุม ๑๐ มกรา” ซึ่งเปนกลุมที่สูญเสียผลประโยชนไมไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี การแตกแยกในพรรค
ประชาธิปตยกอใหเกิดความไมมั่นคงในเสถียรภาพของรัฐบาลโดยตรง ดังนั้นจึงมีความพยายามประสาน
ประโยชนระหวางฝายนายพิชัย รัตติกุล กับกลุม ๑๐ มกรา ดวยการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี แตการตอรอง
จัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีกันเองภายในพรรคประชาธิปตยไมสามารถหาขอสรุปได จึงกลายเปนปญหาไมลงตัว
มาโดยตลอด
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๓๑ รัฐบาลตองเสนอกฎหมายสําคัญหลายฉบับโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ที่ ถื อว ามี ความสํ าคั ญ ต อสถานการณ ก ารเมื องและเสถี ย รภาพของรั ฐ บาลเป น อย า งยิ่ ง ซึ่ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากกลุม ๑๐ มกรา ในพรรคประชาธิปตยไดแสดงทาทีคัดคานมาโดยตลอด แตราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ผานการลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แมกลุม ๑๐ มกรา จะไดออกเสียงคัดคาน
รวมกับพรรคฝายคานก็ตาม จนกระทั่งเมื่อรัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของสภาในวาระที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติใหความ
เห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๑๘๓ ตอ ๑๓๔ โดยมีกลุม ๑๐ มกรา รวมลงคะแนนเสียงคัดคานดวยจํานวน ๓๒
เสียง งดออกเสียง ๒๖ คน ตอมาในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปตยทั้งหมด
๑๖ คนไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหนง โดยใหเหตุผลวาเกิดความไมเปนเอกภาพภายในพรรค อันอาจจะ
เกิดปญหาในญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑๑ ดังนั้น
พลเอกเปรม ติณสูลานนท จึงไดนํามาเปนเงื่อนไขในการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรโดยถือวาเกิดความ
ขัดแยงภายในพรรครวมรัฐบาลอันสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลและกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบริหาร
ราชการแผนดินและการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมอีกครั้งหนึ่ง
๗. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสมัยนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ผลของการยุบสภา
ผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ จํานวนทั้งสิ้น ๓๖๐ คน
๑

๒๗ – ๒๘.

อดุล วิเชียรเจริญ. “รอยดางในทฤษฎีรัฏฐาธิปไตยของไทย.,” รัฐสภาสาร ๓๙,๖ (มิถุนายน ๒๕๓๔) : หนา

๑๑

สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พรรคการเมือง ๕ พรรค คือ พรรคสามัคคีธรรม พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรค
ราษฎรและพรรคประชากรไทย ไดเสนอชื่อ นายณรงค วงศวรรณ หัวหนาพรรคสามัคคีธรรม ซึ่ง มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือกตั้งมากที่สุดในสภาเปนนายกรัฐมนตรี ตอมาไดขอถอนตัวเนื่องจากถูก
โจมตีในเรื่องสวนตัว พรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรค จึงไดมีมติส นับสนุนใหพลเอก สุจินดา คราประยูร
เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกอนหนานี้ พลเอก สุจินดา คราประยูร ไดประกาศไมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี จึงมี
การเคลื่อนไหวจากกลุมตางๆ คัดคานนายกรัฐมนตรีที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเกิดวิกฤตการณทางการเมืองนําไปสูการใชกําลังเขาปราบปรามผูชุมนุมและเกิด
การนองเลือด ตอมาพลเอก สุจินดา คราประยูรไดลาออกจากตําแหนงในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง และใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเปนไปโดยอิสระ
จากเหตุการณนองเลือดดังกลาวทําใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ จํานวน ๔ ฉบับ คือใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภาและประธาน
วุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา ใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรสามารถพิจารณาเรื่องตาง ๆ ไดในสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยที่สองเชนเดียวกับสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยที่หนึ่ง ตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง บทบัญญัติที่ใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ
เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี และบทบัญญัติในการพิจารณา
พระราชกําหนดซึ่งอยูในบทเฉพาะกาลออกทั้งหมด และบัญญัติเพิ่มใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ซึ่งรัฐสภาไดพิจารณารับหลักการ ในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา ในการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐสภาได
พิจารณาและมีมติใหงดเวนการใชขอบังคับการประชุม ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมในวาระที่ ๒ ตอมาในการประชุมสภาผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐสภาไดลงมติในวาระที่ ๓ ใหความเห็นชอบในการประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญ๑
ภายหลังจากการลาออกของ พลเอก สุจินดา คราประยูร พรรคการเมืองทั้ง ๕ พรรครวม
รัฐบาลเดิมยังคงรวมมือกันจะจัดตั้งรัฐบาลเชนเดิม โดยไดหารือกันและมีมติใหเสนอชื่อ พลอากาศเอก สม
บุญ ระหงษ หัวหนาพรรคชาติไทย ซึ่งมีเ สียงมากเปนอันดับ สองในบรรดาพรรครวมรัฐบาลเปน
นายกรัฐมนตรี และไดยื่นหนังสือแจงใหนายอาทิตย อุไรรัตน ประธานสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอาทิตย อุไรรัตน จึงไดขอ
พระราชทานเข าเฝาทูล ละอองธุลีพระบาทเพื่อ กราบบัง คมทูล ใหท รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๕๙ โดยเสนอชื่อนาย
๑

หนา ๘๑ – ๘๒.

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ประวัติรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพ ๒๕๔๒),

๑๒

อานันท ปนยารชุน เปนผูสมควรไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ดวยเหตุนี้ นายอานันท ปนยารชุน จึงกลับมา
เปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายอานันท ปนยารชุน ไดแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา โดยเนนย้ําการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมขึ้นมาในลักษณะเฉพาะกิจบริหารราชการแผนดินใน
ระยะเวลาอันจํากัด เพื่อจะไดใชกระบวนการทางรัฐสภาคืนอํานาจอธิปไตยใหกับประชาชนตอไป เมื่อรัฐบาล
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว จึงไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
๘. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘ ในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายก
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ผลของการยุบ
สภาผูแทนราษฎรทําใหไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จํานวน
๓๙๑ คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องมาจากการที่พรรคฝายคานอันประกอบดวย
พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคราษฎร ซึ่งมีนายบรรหาร
ศิล ปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทยในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรขณะนั้น ไดยื่นญัตติขอเปด
อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่อ ลงมติ ไ ม ไ ว ว างใจรั ฐ มนตรี ทั้ ง คณะ โดยพิ จ ารณาญั ต ติ ดั ง กล า วในการประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎร (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) เปนพิเศษ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ประเด็นใหญ ๆ ที่
พรรคฝายคานนํามาอภิปราย ก็คือ
๑) การสงมอบพื้นที่ปาไมเพื่อทําการปฏิรูปที่ดิน ทําใหปาไมถูกทําลายลงไปมาก
๒) การออกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งใหมีการพิสูจน
สิทธิออกโฉนดได และมีการขยายระยะเวลาการถือครองจากป พ.ศ. ๒๕๒๔ มากอนการประกาศปฏิรูปที่ดิน
ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นมามากมาย
๓) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการอนุมัติใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจเขาทําประโยชนในเขตปาสงวน
แหงชาติได จึงเปนชองทางใหเกิดการทําลายปาอันเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางมหาศาล
ต อ มาเมื่ อ การอภิ ป รายสิ้ น สุ ด ลงแล ว ประธานสภาผู แ ทนราษฎรได นั ด ประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎรเปนพิเศษเพื่อลงมติในญัตติดังกลาว ในวันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ แตกอนวันที่
จะมีการลงมติดังกลาว พรรคพลังธรรมซึ่งเปนพรรครวมรัฐบาล ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง
หัวหนาพรรคเปนประธาน ซึ่งที่ประชุมของพรรคไดมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคงดออกเสียง
และใหรัฐมนตรีลาออก ตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปนตนไป ทั้งนี้ พลตรี จําลอง ศรีเมือง ไดให
เหตุผลวาเพื่อยึดหลักความชอบธรรมและประโยชนตอสวนรวมเนื่องจากรัฐบาลไมสามารถตอบคําถามของ

๑๓

พรรคฝายคานไดชัดเจน ดังนั้นจึงทําใหนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎร กอนที่
จะมีการลงมติไววางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ และประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘
เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปใหม เนื่องจากพรรคการเมืองตาง ๆ มีความแตกแยกจน
ไมสามารถจะดําเนินการในทางการเมืองไดอยางมีเอกภาพ๑
๙. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสมัยนายบรรหาร ศิล ปอาชา เปน
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ผลของการยุบ
สภาผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ จํานวน ๓๙๓ คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากการที่รัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมือง
หลายพรรค ทําใหรัฐบาลตองประสบปญหาเรื่องความเปนเอกภาพของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล โดยมีการ
ปรับ เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีถึง ๕ ครั้งและมีการถอนตัวของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลหลายครั้ง ทําให
เสถียรภาพของรัฐบาลไมมั่นคง อีกทั้งพรรคฝายคานไดยื่นญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่ อลงมติไมไววางใจ
นายบรรหาร ศิล ปอาชา นายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคประชาธิปตย เปนแกนนํา ในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรครั้งที่ ๒๑ – ๒๓ (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในการ
อภิปรายครั้งนี้ไดมุงโจมตีนายบรรหาร ศิลปอาชา ในประเด็นของการบริหารประเทศโดยไรประสิทธิภาพ ไม
เปนตามนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา ทางดานเศรษฐกิจไดสรางความเดือดรอนแกประชาชนอยาง
มาก และประสบความ ลมเหลวในการแกไขปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทางดานสังคม การเมืองและ
การบริ ห ารไดป ระสบความล ม เหลวในการรั ก ษาความสงบเรีย บร อยและความสงบสุ ขของประชาชน
ตลอดจนริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนที่พึงจะมีในระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ กอนที่จะมีการลงมติในญัตติดังกลาว พรรครวมรัฐบาล
สวนหนึ่งซึ่งประกอบดวยพรรคความหวังใหม พรรคนําไทยและพรรคมวลชน ไดประชุมสมาชิกพรรคและมี
มติใหนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ลาออกกอนมีการลงมติ เนื่องจากวิกฤตการณทางการเมือง
รุนแรงมาก หากนายบรรหารไมยอมลาออก พรรคความหวังใหม พรรคนําไทย และพรรคมวลชน จะขอถอน
ตัวจากการรวมรัฐบาล เมื่อแตละพรรคการเมืองไดประกาศจุดยืนของตนเองตอสื่อมวลชนแลว จึงมีการ
ประชุมหารือกันของหัวหนาพรรครวมรัฐบาลตาง ๆ กับนายกรัฐมนตรีโดยสรุปวานายบรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีจะลาออกภายใน ๗ วัน จากนั้นจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงใน ๖ พรรค
รวมรัฐบาลเดิม
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีได
ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ แทน เพื่อคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมือง
๑

“พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘.” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ก
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘) : หนา ๑ – ๒.

๑๔

ไปใหกับประชาชนพิจารณาโดยการเลือกตั้งใหมและมีแถลงการณในการยุบสภาผูแทนราษฎรที่สําคัญวาตน
ตองการจะลาออกจากตําแหนงเพื่อเปดทางใหมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม แตการดําเนินการไมอาจเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเชื่อวาการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลผสมหลายพรรคจะนําไปสูความขัดแยงและ
ปญหาทางการเมือง ซึ่งมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงหากปลอยทิ้งไวจะเปนชนวนใหเกิดปญหาความไมนา
เชื่อมั่นในระบบและกลไกของรัฐ อันเปนอันตรายตอการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาใน
ที่สุด๑
๑๐. การยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓ ในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๓ ผลของการยุบสภาผูแทนราษฎร
ทําใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีจํานวนสมาชิก ๕๐๐ คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๙ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคความหวังใหมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลื อกตั้ง
มากที่สุด ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และประกาศวาจะขออยูในตําแหนงเปนเวลา ๒ ป เมื่อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกาศใช และไดดําเนินการออกพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ครบถ ว นจะยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ ให มี ก ารปฏิ รู ป การเมื อ งเต็ ม รู ป แบบตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตรัฐบาลก็ตองประสบกับปญหาวิกฤติเศรษฐกิจจน
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตองลาออกจากตําแหนง หลัง จากนั้นนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรค
ประชาธิปตยไดรับการสนับสนุนใหเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทามกลางความคาดหวังของ
ประชาชนวาจะเขามากอบกูวิกฤติเศรษฐกิจของชาติ ปรากฏวาตลอดระยะเวลาที่บริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลไมส ามารถแกไขปญหาดังกลาวได ทําใหเ กิดการเรียกรองจากฝายตาง ๆ ใหมีก ารยุบ สภา
ผูแทนราษฎร ประกอบกับสมาชิกพรรคฝายคานไดทยอยกันลาออกจนเกือบหมด กดดันรัฐบาลใหรีบยุบสภา
ผูแทนราษฎรคืนอํานาจให ประชาชนเพื่อใหมีก ารปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตรัฐบาลใหเหตุผลวาตองดําเนินการออกกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ฉบับแกไขเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเปนไปโดยเรียบรอย รวดเร็ว สุจริต
และเที่ยงธรรม และกอนที่สภาผูแทนราษฎรชุดนี้จะครบวาระในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
๑๑. การยุบสภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสมั ย พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวั ตร
เปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑

“คําแถลงการณเรื่องการยุบสภาผูแทนราษฎร” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๔๓ก (๒๘
กันยายน ๒๕๓๙) : หนา ๓ – ๔.

๑๕

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผลของการยุบสภา
ผูแทนราษฎร ทําใหมีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน
สาเหตุของการยุบสภาผูแทนราษฎร เนื่องจากมีกลุมบุคคลบางกลุมไมพอใจ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กลาวหาวา มีการใชอํานาจเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจของครอบครัวตนเอง
แทรกแซงการทํางานขององคกรอิสระ การขายหุนบริษัทใหกับตางชาติ จึงไดมีการชุมนุมเรียกรองบีบบังคับ
ใหนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง นับวันไดขยายตัวอยางกวางขวาง สอเคาวาจะมีการเผชิญหนาอาจมี
การปะทะกับฝายที่ไมเห็นดวยและอาจมีการฉวยโอกาสจากผูไมประสงคดีตอบานเมือง อาจลุกลามถึงขั้นกอ
การจราจลวุนวายสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได แมรัฐบาลจะไดดําเนินการขอใหเปดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา โดยไมมีการลงมติในวันแรกที่มีการเปดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไป
ในวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แตก็ไมอาจแกไขปญหาดังกลาวได
ตอมาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดประกาศพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ คืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสูประชาชนเพื่อใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม ทั้งยังกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๙ และมีการแถลงการณถึงเหตุผลในการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรวา การยุบสภาผูแทนราษฎรเปน
กระบวนการปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เมื่อใดที่มีความขัดแยงหรือเกิดปญหา
การเมือง อันอาจนํามาซึ่งวิกฤตการณตาง ๆ จนการบริหารราชการแผนดินไมอาจดําเนินไปไดโดยปกติ
หากปลอยใหเนิ่นชาไป ความขัดแยงและปญหานั้นอาจบานปลายถึงขนาดกระทบตอเสถียรภาพของระบอบ
ประชาธิปไตย วิธีการสุดทายที่มักนํามาใชอยูเสมอก็คือการยุบสภาผูแทนราษฎรเปนการคืนอํานาจตัดสิน
ทางการเมืองกลับไปใหประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริงเปนผูตัดสิน๑
แมวารัฐบาลไดเรียกรองใหเ กิดความปรองดองของคนในชาติ ก็ยัง ไมอาจแกปญหาและ
ความคิดที่แตกตางกันของกลุมผูชุมนุมเรียกรองกดดันรัฐบาลกับกลุมอื่น ๆ ที่มีความเห็นไมตรงกันกับกลุม
ดังกลาว และประสงคจะเคลื่อนไหวบางจนอาจเกิดการปะทะกันสภาพเชนนี้ไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และความสงบเรียบรอยของสังคม๒
๑๒. การยุ บ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสมัย นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ เป น
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผลของการยุบสภา
ผูแทนราษฎรทําใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน
๑

“พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรและคําแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี,” ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๒๓ (๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙) : หนา ๑ - ๖.
๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔.

๑๖

สาเหตุข องการยุบสภาผูแ ทนราษฎร จากที่รัฐบาลจัดตั้ง ขึ้นจากการรวมตัวของพรรค
การเมืองสองพรรคใหญเปนหลัก คือพรรคประชาธิปตยและพรรคภูมิใจไทย โดยพรรคประชาธิปตยไมไดมี
เสียงขางมากในสภา พรรคภูมิใจไทยจึงมีอํานาจตอรองทางการเมืองมาก สะทอนใหเห็นความขัดแยงในการ
ตัดสินใจกับ นายกรัฐมนตรีเ สมอ รวมทั้ง พรรคประชาธิปตยไมไดควบคุม กระทรวงสําคัญ ที่เปนกลไกการ
ปกครองประเทศ เชน กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลจึงไมมีความมั่นคงทางการเมือง ประกอบกับเกิดปญหา
ตางๆ มากมายไมวาจะเปนปญหาการทุจริตในโครงการตาง ๆ สินคาอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคา
แพง ปญ หาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่รัฐบาลไมสามารถจัดการปญหาตาง ๆ ได อยางมี
ประสิท ธิภาพ ความออนแอในการมีอํานาจในสภาที่ส มาชิก มาประชุม ไมครบองคป ระชุม ทําใหส ภาลม
บอยครั้ง ความขัดแยงกับกลุมการเมือง ไดแก กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ความขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศกัมพูชาที่นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียังไมพรอมและมีความชอบธรรมทางการเมืองเพียงพอที่จะดําเนินการ จึง
เปนความพยายามสรางและแสวงหาความชอบธรรมใหม ซึ่งประเมินวาพรรคประชาธิปตยจะสามารถกลับมา
เปนรัฐบาลไดอีก อีกทั้งไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่ตองการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งรัฐบาลไดให
เหตุผลวา ตามที่รัฐบาลไดเ ขารับหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดเกิด
วิกฤติการณภายในประเทศหลายประการทั้งในดานผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ําเปนผลทํา
ใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถดถอยลง มีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น และการลงทุนของประเทศชะงัก
ประกอบกับไดเกิดปญหาความขัดแยงและความแตกแยกของชนในชาติ มีการใชกําลังและความรุนแรงใน
การชุมนุมประทวง รัฐบาลไดคลี่คลายปญหาดังกลาว จนสามารถฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศใหพน
จากภาวะวิกฤตและกลับคืนสูภาวะปกติ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเปนลําดับอยางตอเนื่อง
สวนปญหาความขัดแยงและความแตกแยกในสังคมก็ไดรับการแกไขโดยความรวมมือจากทุกภาคสวนจนผอน
คลายความรุนแรงลงแลว ประกอบกับรัฐสภาไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อ ใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณของบานเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปเปนที่เ รียบรอยแลว จึง เห็นสมควรยุบ สภา
ผูแทนราษฎรและจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยเพื่อคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองใหแกป ระชาชน และใหก าร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง๑
การยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ
การยุ บ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในสมั ย นายสั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ เป น
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนการยุบสภานิติบัญญัติ แหงชาติที่ไมมีบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวโดยตรง โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมาจากการแตงตั้งจํานวน ๒๙๙ คน ตาม
๑

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร, และ “การแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการยุบสภา
ผูแทนราษฎร และการกําหนดวันเลือกตั้ง”, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๘ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) : หนา ๑๙-๒๒.

๑๗

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ซึ่งมิไดบัญญัติใหอํานาจยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไวแตประการใดหลังจากเกิดเหตุการณวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ จอมพล ถนอม กิตติขจรไดลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และไดโปรดเกลาฯใหนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อใหเปนไปตามคําเรียกรองของนิสิตนักศึกษา และประโยชนที่จะใหมีรัฐธรรมนูญที่มี
ลักษณะเปนประชาธิปไตย กลุมนักศึกษาและประชาชนไดทําหนังสือถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขอให
ลาออกจากตําแหนง เพื่อเปดทางใหรัฐบาลแตงตั้งสมาชิกชุดใหม สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงขอลาออก
จากสมาชิกภาพเปนจํานวนมาก รัฐบาลไดใหเหตุผลวาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนมากไดแสดง
ความจํานงขอลาออกจากสมาชิกภาพ และประกอบกับสมาชิกที่เหลืออยูมีจํานวนไมเพียงพอที่จะเปนองค
ประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงสมควรยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อจะไดแตงตั้งสมาชิกนิติบัญญัติ
แหงชาติขึ้นใหมใหเปนการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน๑
การปดประชุมสภาผูแทนราษฎร
สํา หรั บ การป ด ประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎรที่ ม าจากการแต ง ตั้ ง ชั่ ว คราวในสมั ย พระยา
มโนปกรณนิติธาดา เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ มีสาเหตุมาจากความขัดแยงภายใน
คณะรัฐมนตรีเรื่องรางเคาโครงเศรษฐกิจที่หลวงประดิษฐมนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค เปนรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ไดรางขึ้นจนกลายเปนความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับสภาผูแทนราษฎร โดยนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีจํานวนหนึ่งเห็นวา โครงการนี้เปนโครงการคอมมิวนิสตแบบเดียวกับรัสเซีย ๒ แตเกรงวาเมื่อเขาสู
สภาแลวสภาอาจลงมติรับก็ได ประกอบกับมีเหตุการณที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพกอาวุธปนเขาไปในสภา
ผูแทนราษฎร รัฐบาลจึงสั่งใหทหารเขาตรวจคนอาวุธจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนเขาประชุม ทําให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิดความไมพอใจ เพราะเปนการกาวกายอํานาจประธานสภาผู แทนราษฎร ซึ่ง
รัฐบาลไมมีอํานาจที่จะกระทําได๓ ฝายรัฐบาลพระยามโนปกรณ นิติธาดา จึงไดตอบโตสภาผูแทนราษฎร
ดวยการประกาศพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสภาผูแทนราษฎร และหามไมใหเรียกประชุมจนกวาจะไดมีสภา
ผูแทนราษฎรขึ้นใหม ยุบคณะรัฐมนตรีและแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม รวมทั้งใหรอการใชบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญบางมาตราอีกดวย๔

๑

“พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหงชติ พ.ศ. ๒๕๑๖,” ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมที่ ๙๐
(๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖) หนา ๑๖-๑๗.
๒
วิเทศกรณีย, เรื่องเดิม, หนา ๑๑๕๐, อางถึงในกาญจนา เกิดโพธิ์ทอง, เรื่องเดิม, หนา ๙๙.
๓
ประเสริฐ ปทมะสุคนธ, เรื่องเดิม, หนา ๕๙.
๔
”พระราชกฤษฎีกาใหปดประชุมสภาผูแทนราษฎร และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม,” ประชุมกฎหมาย
ประจําศก เลม ๔๖ (๑ เมษายน ๒๔๗๖) : หนา ๑ – ๓.

๑๘

การป ด ประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎรดั ง กล า ว แม จ ะได อ อกเป น พระราชกฤษฎี ก ายุ บ
คณะรัฐมนตรี แตไมไดยุบสภาผูแทนราษฎร เพียงแตหามประชุมจนกวาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรใหม จึงไมถือวาการปดประชุมสภาผูแทนราษฎรเปนการยุบสภาผูแทนราษฎร

ภาคผนวก
สถิติการยุบสภาผูแทนราษฎรในประเทศไทย มี 12 ครั้ง
ครั้งที่
1.

วัน เดือน ป
11 ก.ย. 2481

นายกรัฐมนตรี
สาเหตุการยุบสภาผูแทนราษฎร
พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐบาลแพมติข องสภาจากการเสนอญัตติข อแกไ ข
ขอบังคับการประชุมและปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร
เกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณของ
นายถวิ ล อุ ด ล กั บ คณะ ที่ ข อให รั ฐ บาลจั ด ทํ า
รายละเอีย ดทั้ง รายรับ และรายจา ยประกอบรา ง
พระราชบัญญั ติงบประมาณ แตรัฐบาลแถลงวา ไม
สามารถกระทําตามได

2.

15 ต.ค. 2488

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรชุ ด นี้ ไ ด รั บ การขยาย
กําหนดเวลาใหอยูกันตําแหนงถึง 2 ครั้งเปนเวลานาน
เกินควรประกอบกับ รา งพระราชบัญญัติอาชญากร
สงคราม พ.ศ. …. ที่รัฐบาลเสนอไดถูกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอภิปรายโจมตีและคัดคานอยางรุนแรง

3.

12 ม.ค. 2519

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

รัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมืองรวมรัฐบาลหลาย
พรรค เรียกวา “สหพรรค” ทําใหมีเสถียรภาพไมแนนอน
ตองประสบปญหาความขัดแยงในคณะรัฐมนตรี และ
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร จํ า นวนหนึ่ ง ได ก ดดั น
รัฐบาลใหปรับ ปรุงคณะรัฐมนตรีประกอบกับ มีก าร
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2519 แมวา
จะมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ปญหาความขัดแยง
ตาง ๆ ก็ไมสิ้นสุด

4.

19 มี.ค. 2526

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

มีการขอแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีก าร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง 4 ครั้ง ประชาชน
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางมีความเห็นก้ํากึ่งกัน

ครั้งที่

วัน เดือน ป

นายกรัฐมนตรี

สาเหตุการยุบสภาผูแทนราษฎร
หากใหมีการเลือ กตั้งตามวิธีใหม คือเลือกเปน คณะ
แบบรวมเขต รวมเบอร อาจนําไปสูความขัดแยงอยา ง
รุนแรงทางการเมือง

5.

1 พ.ค. 2529

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดจํานวน 9 ฉบับ ในชวง
ปดสมัยประชุมรัฐสภา และนําเขาสูการพิจารณาของ
สภาผู แ ทนราษฎร ในวั นขอเป ด ประชุ ม สภาสมั ย
สามัญเปนวันแรก โดยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีมติ
ไ ม อ นุ มั ติ พ ร ะ ร า ช กํ า ห น ด แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ.
2529 เนื่องมาจากความขัดแยงของพรรคการเมือง

6.

29 เม.ย. 2531

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ กั บ ร า ง
พระราชบัญ ญัติลิข สิทธิ์ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. ที่
คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ โดยมีส มาชิก สภาผูแ ทน
ราษฎรพรรคประชาธิปตยจํา นวนหนึ่งซึ่งเปนพรรค
รวมรัฐบาลไดลงคะแนนคัดคานรางพระราชบัญญัตินี้
ร ว มกั บ พรรคฝ า ยค า น ทํ า ให รั ฐ มนตรี จ ากพรรค
ประชาธิปตย ลาออกจากตําแหนง

7.

30 มิ.ย. 2535

นายอานันท ปนยารชุน

หลังจากเกิดวิกฤตการณทางการเมืองระหวางวันที่ 17
– 20 พฤษภาคม 2535 ประธานสภาผูแทนราษฎรได
เสนอให นายอานันท ปนยารชุน รับหนาที่เปนนายกรัฐมนตรี
ของคณะรัฐมนตรีเฉพาะกิจเพื่อจะไดใชกระบวนการ
ทางรัฐสภาและรัฐธรรมนูญคืนอํานาจใหประชาชน

8.

19 พ.ค. 2538

นายชวน หลีกภัย

พรรคพลังธรรมไดมีมติใหสมาชิกพรรคงดออกเสียงใน
ญั ต ติ ข อเป ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม ไ วว างใจ
รัฐมนตรีทั้งคณะและใหรัฐ มนตรีข องพรรคลาออก

ครั้งที่

วัน เดือน ป

นายกรัฐมนตรี

สาเหตุการยุบสภาผูแทนราษฎร
เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถตอบคําถามของพรรคฝาย
คานไดชัดเจน

9.

28 ก.ย. 2539

นายบรรหาร ศิลปอาชา

พรรครว มรัฐบาลสวนหนึ่งไดเรียกรองและกดดันให
นายบรรหาร ศิลปอาชา ประกาศวาจะลาออกจาก
ตําแหนงภายใน 7 วัน กอนที่สภาผูแทนราษฎรจะลง
มติใ หค วามไวว างใจ มิฉะนั้นจะขอถอนตัวจากการ
เปนพรรครวมรัฐบาล

10.

9 พ.ย. 2543

นายชวน หลีกภัย

รัฐบาลตอ งประสบกับ ปญ หาวิกฤตเศรษฐกิ จ ที่ต อ
เนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แลว จึงเกิดการเรียกรองใหมี
การยุ บ สภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ ให ก ารปฏิ รู ป ทาง
การเมืองเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุท ธศักราช 2540 อี กทั้ง พรรคฝา ยคา นได
ทยอยลาออกกันจนเกือบหมด

11.

24 ก.พ. 2549

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

มีการชุมนุมเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีล าออกจาก
ตําแหนง นับวันการชุมนุมเรียกรองไดขยายตัวอยา ง
กวางขวาง สอเคาวาจะมีการเผชิญหนาจนเกิดปะทะ
กันระหวางกลุมบุคคลตาง ๆ อาจมีการฉวยโอกาสของผู
ไม ป ระสงค ดี ส ร า งสถานการณ จ นเป น ผลร า ยต อ
ประเทศชาติ แมรัฐบาลจะไดดํา เนินการขอใหมีการ
เปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดย
ไมมีการลงมติ เพื่อใหสมาชิกรัฐสภาไดอภิปรายอยา ง
กวางขวางก็ไมอาจแกไขปญหาได

12.

10 พ.ค. 2554

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รัฐบาลประกอบดวยพรรคการเมืองใหญส องพรรค
เปนหลักคือพรรคประชาธิปตยและพรรคภูมิใจไทย
โดยพรรคประชาธิปตยไ มไ ดมีเสียงขา งมากในสภา

ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ป

นายกรัฐมนตรี

สาเหตุการยุบสภาผูแทนราษฎร
พรรคภูมิใจไทยจึงมีอํานาจตอรองทางการเมืองมาก
ทําใหเกิดความไมมั่นคงทางการเมืองประกอบกับ มี
ปญหาในการบริหารจัดการที่ไมสามารถทํา ไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ เชน การทุจริตในโครงการตาง ๆ สินคา
อุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาแพง ขอพิพาทสู
รบตามแนวชายแดนกับประเทศกัมพูช า นอกจากนี้
ยัง มี ค วามขั ด แย ง กั บ กลุ ม แนวร ว มประชาธิ ป ไตย
ต อ ต า น เ ผ ด็ จ ก า ร แ ห ง ช า ติ ( น ป ช . )
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกอบ
กับรัฐบาลไดแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่ตองการ
เสร็จเรียบรอยแลว

ในสมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปน นายกรัฐมนตรี ไดมีการยุบ สภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งหนึ่งเมื่อวัน ที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2516 โดยสมาชิกนิติบัญญัติแหงชาติมาจากการแตงตั้งจํานวน 299 คน และอยูใน
ระหวางการบังคับใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.. 2515 ซึ่งมิไดบัญญัติใหอํานาจยุบสภานิติ
บัญญัติแหงชาติไวแตประการใด จึงมิไดนํามานับรวมกับการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาว สว นสาเหตุใน
การยุบสภานิติบัญญัติแหงชาตินี้ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนมากไดแสดงความจํานง
ขอลาออกจากสมาชิ ก ภาพจนสมาชิก ที่เหลือ อยู มีจํ านวนไมเพีย งพอที่ จะเปน องคป ระชุ มของสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติ

