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บทคัดย่อ 

 

วทิยานิพนธ์ฉบับน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฏีเกีย่วกบัการคุ้มครอง

สิทธิ  ตลอดจนแ นวคิดเกี่ยวกบัห ลักการเ ลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วน ท้อง ถ่ิน ท่ีถูกต้อง 

โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  รวมถึงกฎหมายท่ี

เกีย่วกบักระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินของตา่งประเทศ และใน

ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบั

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินในประเทศไทย เพื่อสามารถแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกดิข้ึนในประเทศไทยไดอ้ยา่งความเหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัการทางทฤษฎี  

จากการศึกษา พบวา่ ในอดีตระหวา่งมกีารบังคับใช ้รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 เกิดปัญหาทางกฎหมายในระหวา่งกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มี

การเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้อง ถ่ินตามท่ีกฎ หมายกาํหนด โดยปัญหาทางกฎหมายเกิดอยูใ่นชว่งหลังจากท่ี

คณะ กรรมการการเ ลือกตั้ งมีคําวินิ จฉั ยชี้ ขาดในคดี เลือกตั้ง   จนถึงกอ่น มีการดําเ นิ นการใ น

กระบวนการพิจารณ าของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซ่ึงปัญหาทางท่ี

เกดิข้ึนเกิดจากการบงัคบัใช ้กฎหมายในระดบัพระราชบญัญัติและกฎท่ีถูกออกโดยท่ีประช ุมใหญ ่

ศาลฎีกา ไดแ้ก ่ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ใน

คดีเ ลือกตั้งท้องถ่ิน  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิ ทธิของผู้เ สียหายในคดีเ ลือกตั้ง

ทอ้งถ่ินท่ีขดักบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ ุทธศกัราช 2550 ปัญหาการทบทวนคําส่ังใน

การรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ิน ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดเป็นปัญหาท่ีขัดตอ่

ฆ 
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หลกัการตามทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ  อีกทั้ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนยังไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 ส่งผลทําให้เกิดข้ึน ปัญหาท่ีกระทบก ับ

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งมีความโปร่งใส สุจริต และ

เท่ียงธรรม 

จากการศึกษาพบวา่ ในประเทศฝร่ังเศส มีการกาํหนดระยะเวลาในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาล

ชดัเจนวา่ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ผู ้ประสงค์โต้แยง้คดัคา้นการ

เลือกตั้งอาจย่ืนเร่ืองพร้อมกบับนัทึกวาจาประจําวนั  ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจําหนว่ยเลือกตั้ง 

จากนั้ นผู ้วา่การจังห วดัจะเสนอเร่ืองตอ่ไปยังศาลปกครองช ั้นต้นท่ีมีเขตอํานาจ อีกทั้ง ประเทศ

ฝร่ังเศสยังได้กาํหนดให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง ทุกคนในเขตเลือกตั้งท้องถ่ินนั้นมีสิทธิฟ้องตอ่ศาลเพื่อ

โตแ้ย้งผลการเลือกตั้ง นอกเหนือจากผูม้ีสว่นไดเ้สียในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน โดยผู้ฟ้องคดีอาจเสนอคํา

ฟ้องตอ่ศาลท่ีมเีขตอาํนาจโดยตรงดว้ยตนเองกไ็ด้ นอกจากน้ี  ประเทศบราซิลมีศาลเ ลือกตั้ง ซ่ึงทํา

หน้าท่ีในการรับจดทะเบียนพรรคการเมอืง และควบคมุการเ งินของพรรคการเมอืง นอกจากน้ี ศาล

เลือกตั้งยงัมหีน้าท่ีกาํหนดวนัเลือกตั้ง และตดัสินคดีความเกี่ยวกบัความผิดหรือข้อขัดแย้งท่ีเกดิจาก

การเ ลือกตั้ง  ตลอดจนกฎหมายในประเทศบราซิลได้กาํหนดให้คาํวินิจฉัยของศาลเลือกตั้งส่วน

ภูมภิาคสามารถอุทธรณ์ตอ่ศาลสูงสุดได้ ตอ่เมื่อมีการฟ้องเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง 

หรือการฟ้องเพิกถอนคําส่ัง ซ่ึงกอ่ให้เกิดความเสียหายตอ่การเลือกตั้ง  ดังนั้ น จะเห็นได้วา่ หาก

ประเทศไทยนําหลักการแนวคิดแบบใน ประเทศฝร่ังเศสและประเทศบราซิล ตลอดจนควรนํ า

แนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิมาปรับใช ้ในประเทศไทย จะทําให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ข

ปัญ หาท่ีเกิดจากการกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลัง ท่ี

คณ ะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน

ประเทศไทยได้อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถูกต้องตามหลักการคุ้มครองสิทธิ 

ตลอดจนยังทาํให้กระบวนการยุติธรรมในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไป

อยา่งโปรง่ใส สุจริต เ ท่ียงธรรม และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร

ไทย พทุธศกัราช 2550 นั่นเอง 
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ABSTRACT 

 

The objectives of the thesis were to study concepts and theories relating to the right 

protection including idea of the principle of lawful election of local administrative organization, 

especially, the procedure of withdrawal of the right of election or order of re-election after the 

pronouncement of the election result of the local administrative organization by the Election 

Commission as well as laws relating to such procedure in overseas and in Thailand. In addition, 

to study the existing problems and to find a way to solve the legal problems in relation to the said 

procedure in order to find a way to solve such problems properly in order to duly and proficiently 

eliminate the problems which occur in Thailand. 

On the result of the study, it can be found that, in the past, during the enforcement of 

the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550, there are legal problems arising during 

the procedure of withdrawal of the right of election or order of re-election after the 

pronouncement of the election result of the local administrative organization by the Election 

Commission as described by laws. The legal problems have arisen after the Election Commission 

had a decision in an election case until the time before the action under the proceeding of the 

Court of Appeals in election case in order to produce an effect of equity: a legal problem arising 

as the result of the law enforcement in the level of Act and rules the Constitution of the Kingdom 

of Thailand, B.E. 2550; a problem on reviewing the order of receiving the case of the Court of 

Appeals in local election case. All said problems conflicts with the theories of the protection right 

and such problems are in conformity with the spirit of the Constitution of the Kingdom of 
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Thailand, B.E. 2550. These situations effect to the procedure of withdrawal of the principles of 

transparency, honesty and equity of the right of election or order of re-election after the 

pronouncement of the election result of the local administrative organization by the Election 

Commission. 

On the result of the study, it can be found that, in France, there is expressly a term of 

submission of request to the court for an election of members of provincial council, those who 

intends to object the election may submit the request with the orally daily report made by the  

election officer, then the provincial governor shall present the case to the trial administrative court 

in jurisdiction. In addition, it is specified that all person himself, who has the election right in an 

area of local election, shall be entitled to take a legal action to the court in the jurisdiction 

directly. Furthermore, in Brazil, there are election courts to be in charge of party registration and 

control the finance of the party as well as the election court shall be responsible for specifying the 

date of election and giving a verdict of the offence or dispute in relation to the election including 

laws in Brazil specifying that regional election courts shall be enable to appeal the case to the 

highest court only if the withdrawal of such election result or the accusation of withdrawing order 

may cause damage to the election. So we can see that if our country brings the principle and 

concept of France and Brazil as well as the concept of the right protection to be applied, our 

country shall solve the problems arising from the procedure of withdrawal of the right of election 

or order of re-election after the pronouncement of the election result of the local administrative 

organization by the Election Commission in Thailand properly and proficiently. In addition, it 

shall be in accordance with the right of protection including the judicial administration of 

withdrawal the right or order of re-election after the result pronouncement of the Election 

Commission. Therefore, the election of the local administrative organization shall be honest, 

transparent, and fair and shall be inconsonant with the spirit of provisions of the Constitution of 

the Kingdom of Thailand, B.E. 2550.  
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กิตติกรรมประกาศ 

                                                                

ความสําเร็จของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกดิข้ึนดว้ยความเมตตาและเอาใจใสจ่ากบุคคลทั้งหลาย 

โดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพ ัฒนกุล ท่ีทา่นได้สละเวลารับเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผลักดนัให้ขา้พเจา้มีความมุง่ม ัน่ในการศึกษาคน้ควา้หาข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง

และสมํ่าเสมอ และทา่นยงัไดใ้ห้คําแนะนํา คําชี้แนะ และให้แนวความคิดทางด้านวชิาการ ทั้งดา้น

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ซ่ึงทา่นให้การดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลช้ิด และทา่นไดต้รวจทานพร้อมกบัแนะนํา

ขอ้บกพรอ่งตา่งๆ เพื่อให้วทิยานิพนธ์มคีวามสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.วรีะ โลจายะ ท่ีทา่นไดก้รุณารับเป็นประธานใน

การสอบวทิยานิพนธ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรชยั เล่ือนฉว ีและอาจารย์ ดร.ปุ่น วธิชไุตรภพท่ีทา่นได้

ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คาํแนะนําอยา่งดีย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์ 

รวมทั้งกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเน้ือหาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ถูกตอ้งของวทิยานิพนธ์ฉบับ

น้ี  

ขอขอบคณุ คณุพสธร พนัธ์ุสุวรรณ และคณุนงเยาว ์อารีเอ้ือ ท่ีไดก้รุณาชว่ยคน้ควา้หาขอ้มลู

ทางกฎหมาย ตลอดจนแนะนําและเสนอแนะประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี และคณุศ

รินทร์ทิพย์ สุขพิทกัษ์ ท่ีชว่ยดูแลเร่ืองขอ้มลูภาษาองักฤษ 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้งซ่ึง เป็นหนว่ยงานท่ีผูเ้ ขียน

ทํางาน  และผู้บังคับบัญชาของผู้เ ขียนทุกท ่าน  ท่ีได้ให้คําแน ะนํา ปรึกษ า ให้ข้อมูลใน การทํา

วทิยานิพนธ์ รวมทั้งครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและเป็นกาํลงัใจสําคญัในการศึกษาของผูเ้ขียนตลอดมา 

รวมทั้งอาจารย์ทุกทา่นท่ีเมตตาผูเ้ ขียน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตศึกษาทั้งส่วนกลาง และสาขาวชิา

นิติศาสตร์ท่ีอาํนวยความสะดวกให้แกผู่ ้เขียนมาโดยตลอด และขอขอบคณุเพื่อนๆ พี่น้องทุกคนของ

สาขากฎหมายมหาชนทุกรุน่ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ และมอบส่ิงดีๆ ให้เสมอมา 

อน่ึง หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถกอ่ให้เกดิความรู้และขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อนัควรแก ่

การศึกษาหรือปฏิบติั ผูเ้ขียนขอมอบความดีคร้ังน้ีดว้ยความระลึกถึงพระคณุบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุก

ทา่น ตลอดจนผูแ้ตง่หนังสือ ตาํราทุกทา่นท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งอิงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีและผู้มพีระคุณ

ของผูเ้ขียนทุกทา่น หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมขีอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพรอ่งประการใดผูเ้ขียนขอน้อมรับ

ไวแ้ตเ่พียงผูเ้ดียว 

 

                                    อาทินันท์  บุญรุง่ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันได้มกีารทํารัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวนั ท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) อันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า

คณะ แตว่ทิยานิพนธ์ฉบับน้ีไดจ้ัดทําและศึกษากอ่นมทีาํการรัฐประหารดังกลา่ว ดงันั้น ผู ้เขียนจึง

ยงัคงจัดทาํวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะในอนาคตหลงัจากมีการคืน

อาํนาจกลับสูป่ระชาชน มีแนวโน้มท่ีเชื่อได้วา่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะถูกนํา

กลับมาใชด้ัง เดิม ซ่ึงจะทาํให้ประเทศไทยกลับมามีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนถ่ินตาม

ระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง และปัญหาท่ีเกดิจากการศึกษาน้ีก็จะกลบัมามผีลทางกฎหมายอีก

คร้ังเชน่กนั โดยผูเ้ขียนจะขอกลา่วดงัตอ่ไปน้ี 

นับตั้งแตป่ระเทศไทยมีการประกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2550 มีการกาํหนดให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอํานาจหน้าท่ีสืบสวนและสอบสวน เพื่อห า

ขอ้เท็จจริง ตลอดจนวินิจฉัยชี้ ขาดปัญหา โดยเฉพาะการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

อีกทั้ง ระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 

2550 รวมถึงพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ไดใ้ห้

อาํนาจหน้าท่ีแกค่ณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการจัดการเ ลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิและเกิด

ความยุติธรรม จึงไดใ้ห้อํานาจแกค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้อาํนาจดา้นนิติบญัญติัสามมารถ

ออกประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้ห้าม และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเลือกตั้ง อาํนาจบริหารใน

การจดัการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดอ้าศยัอาํนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ ุทธศักราช 2550 แล้วยังไดอ้าศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2550 พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง 

พ.ศ. 2550 พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือ
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ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและการ

วนิิจฉัยชี้ ขาดเร่ืองคดัค้านและปัญหาหรือข้อโต้แยง้ตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึนเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง ประกอบกบั

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 10 และ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 96 มาตรา 97 

และมาตรา 102 ซ่ึงเ ป็นอํานาจในเชิงตุลาการเพื่อให้การเลือกตั้งเ ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

และอาํนาจในเชิงบริหารโดยการดาํเนินการจัดการเลือกตั้งอยา่งเป็นกลางเพื่อให้เกดิความบริสุทธ์ิ

และเกิดความยุติธรรม รวมทั้งอํานาจในเชิงนิติบัญญัติในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาํหนด 

ประกาศ หรือคาํส่ังทั้งหลายท่ีเกีย่วกบัการจดัการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและความ

คลอ่งตวัในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจดัการเลือกตั้ง 

อยา่งไร ก็ตาม ใน อดีตขณ ะท่ีมีการบังคับใ ช ้รัฐ ธรรมนูญ แห่งราช อาณ าจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ได้มบีทบญัญติัเกีย่วกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 229 ถึงมาตรา 241 

ซ่ึง รัฐธรรมนูญ แห่งราช อาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคส อง และวรรค ส่ี 

กาํหนดให้ ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นวา่ควรให้มีการ

เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ินหรือผู้สมคัรรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ินผูใ้ด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้องตอ่

ศาลอุทธรณ์ และให้คําส่ังของศาลอุทธรณ์เ ป็นท่ีสุด ตลอดจนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณ าจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 238 กาํหนดให้  คณ ะกรรมการการเลือกตั้งต้อง

ดาํเ นินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงโดยพลนั อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ยังได้กาํหนดให้ ศาลอุทธรณ์มอีํานาจพิจารณาและวนิิจฉัย

คดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและ

ผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน ทั้งน้ี  วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกา

กาํหนด โดยต้องใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุม

ใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงปัจจุบนัองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

เทศบาล(นคร เมือง ตาํบล) องค์การบริหารส่วนตาํบล และเมืองพทัยา ซ่ึงในการเลือกตั้งสมาชิกและ

นายกองค์การบริหารส่วนท้อง ถ่ินนั้ น คณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีหน้าท่ี ท่ีจะต้องจดัการเลือกตั้ง 

จะเห็นไดว้า่ แมจ้ะเป็นเพียงการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินเทา่นั้น แตก่ารแขง่ขนัในการลงสมคัรรับ

เลือกตั้งคอ่ยข้าง ท่ีจะรุนแรง การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  เป็นชอ่งทางหน่ึงท่ีผู ้สมคัรรับเ ลือกตั้งใช ้
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เป็นเคร่ืองมอืในการตดัสิทธิคูแ่ข็งจึงทาํให้ในการเลือกตั้งระดับทอ้ง ถ่ินแตล่ะคร้ัง มเีร่ืองร้องคดัคา้น

การเลือกตั้งตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เป็นจํานวนมาก ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ เกิดปัญหาทาง

กฎ ห มายจากกร ะบวน การ ใน การเพิ กถอน สิ ทธิห รือ ส่ัง ให้ มีการเ ลือกตั้ง ให มภ่ ายห ลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน โดย

ปัญ หาทางกฎหมายเกดิอยูใ่นชว่งหลังจากท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งมคีําวินิจฉัยชี้ ขาดในคดี

เลือกตั้ง  จนถึงกอ่นมกีารดําเนินการในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งเพื่อให้

เกดิความยุติธรรม ซ่ึงปัญหาทางท่ีเกดิข้ึนเกดิจากการบงัคบัใช ้กฎหมายในระดับพระราชบญัญัติและ

กฎท่ีถูกออกโดยท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกา จึงจะขอสรุปถึงปัญหาดงัตอ่ไปน้ี 

1. ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัเกีย่วกบั

การดาํเนินคดีเลือกตั้งแลว้ ยังมพีระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

พ.ศ.2545 มาตรา 97 ท่ีไดก้าํหนดให้หลังจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง

แลว้ หากภายหลังมีหลักฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผู ้ใดกระทาํการใด ๆ โดยไมสุ่จริต

เพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมไิด้

เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือมกีารฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผู ้นั้นมกีาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมคีาํส่ังให้เ ลือกตั้งใหมห่รือนับ

คะแนนใหม ่แตต่้อง ส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง  เวน้แตค่วามไมสุ่จริตหรือ

เท่ียงธรรมดังกลา่ว หรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกี่ยวขอ้งกบัผู ้ได้รับเ ลือกตั้งหรือมิไดเ้ ป็นเห ตุ

สําคญัท่ีทําให้ ผูน้ั้ นไดรั้บเลือกตั้ง ดังนั้น คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ดงักลา่วออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัย

ชี้ขาด พ.ศ. 2554 ท่ีมเี น้ือหาเป็นการกาํหนด กระบวนการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการสืบสวนสอบและวินิจฉัย

ชี้ขาดในคดีเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้งกฎดงักลา่วยงัมวีตัถุประสงค์เพื่อทําให้

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินมคีวามโปร่งใส สุจริต และเท่ียง

ธรรม แตห่ลังจากมกีารบังคับใช ้กฎ  เกดิปัญหาเกีย่วกบัระยะเวลาในการการสืบสวนสอบสวนและ

การวนิิจฉัยชี้ ขาด เพราะเ น้ือหาและกระบวนท่ีถูกกาํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่

ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 มีขั้นตอนและวธีิการท่ีใช ้ระยะเวลา อีก

ทั้งกฎดงักลา่วยังไมไ่ด้มีการกาํหนดระยะเวลาในการสืบสวนและการสวบสวน ตลอดจนยังไม ่

กาํหนดระยะเวลาการวนิิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีแนน่อน รวมถึงเน้ือหาของกฎ
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ยงัไมม่ีการกาํหนดระยะเวลาให้กบัคณะกรรมการการเลือกตั้งในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งท้องถ่ิน  ส่งผลทําให้ เกิดความลา่ช ้าจากการบังคับใช ้กฎ อีกทั้ง ปัญหาการบังคับใช ้กฎ

ดงักลา่วยงัมเี น้ือหาท่ีไมส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมายในระดบัพระราชบัญญัติและไม ่

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 

นั่นเอง 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธิของผูเ้ สียหายในคดีเลือกตั้งท้องถ่ินท่ีขัด

กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 เน่ืองจาก รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลอุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉัย

คดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและ

ผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน ทั้งน้ี  วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกา

กาํหนด โดยต้องใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุม

ใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 โดยปัญหาดงักลา่วเกดิจากหลัง

คณะกรรมการการเลือกตั้งมคีําวินิจฉัยชี้ ขาดในคดีเลือกตั้งและได้ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน การกระทําดงักลา่วทําให้เกิดชอ่งวา่งทางกฎหมายเน่ืองจากเป็นดุลพินิจแตเ่พียงฝ่าย

เดียวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีจะใช ้ดุลพินิจวา่จะย่ืนคาํร้องหรือไมย่ื่นคําร้องในคดีเ ลือกตั้ง

ทอ้งถ่ิน สง่ผลให้การกระทําดงักลา่วตามกฎหมายจึงเป็นการกระทบสิทธิของผูเ้สียหาย ตลอดจนใน

กรณีท่ีหากคณะกรรมการการเ ลือกตั้งสง่คําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ อีกทั้งหากศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว

วา่ไมม่มีูลก็สามารถออกคาํส่ังไมรั่บคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ส่งผลทําให้มกีารระงับ

ขอ้พิพาททางคดี และไมส่ามารถนําคดีดงักลา่วมาฟ้องได้อีก ซ่ึงในบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาด

ของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการรวบรวมข้อมลูสง่ศาลไมเ่พียงพอ หรือเป็นดุลพินิจแตเ่พียง

ฝ่ายเ ดียวของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการเสนอข้อมลู พยานหลกัฐานตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน สง่ผลทาํให้ศาลอุทธรณ์ไมรั่บคําร้องดงักลา่ว การกระทาํดงักลา่วของคณะกรรมการ

การเ ลือกตั้งจึงทาํให้ผู ้เสียหายท่ีเข้ามาร้องเ รียนตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีเลือกตั้งจึงไดรั้บ

ผลกระทบ และไมส่ามารถฟ้องร้องในคดีดงักลา่วได้อีก นอกจากน้ีการกระทําดังกลา่วยงั เป็นการ

กระทาํท่ีไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 ใน

เร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 40 ท่ีกาํหนดให้บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม โดยกาํหนดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง ่าย สะดวก รวดเ ร็ว และทั่วถึง 
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ตลอดจนกาํหนดให้บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

เป็นธรรม นั่นเอง 

3. ปัญหาการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก

การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ไดบ้ัญญัติให้ศาล

อุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารท้อง ถ่ิน ทั้ง น้ี  วธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีให้เ ป็นไปตาม

ระเบียบท่ีท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกากาํหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกา

จึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุมใหญ ่ศาลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.

2550 อีกทั้งจากการท่ีประเทศไทยไดแ้บง่ศาลอุทธรณ์ ออกเป็น  10 เขต ไดแ้ก ่ศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงมี

ทั้งหมด 9 ภาค และศาลอุทธรณ์หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ศาลอุทธรณ์กลาง จากเขตอํานาจของศาล

อุทธรณ์ท่ีแบง่เป็น 10 เขตดังกลา่วน้ี ทาํให้เกิดปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงในการย่ืนคาํร้องตอ่

ศาลซ่ึงเกิดปัญหาจากการบังคับใช ้กฎ และเกดิปัญหาจากการใช ้ดุลพินิจในการรับคดีของศาล

อุทธรณ์คดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก เกดิปัญหาการออกคําส่ัง รับคดีของศาลอุทธรณ์ไมม่ีบรรทัด

ฐาน ในการกาํหนดรูปแบบและขอบเขตของการพิจารณ า ทําให้การออกคําส่ัง รับคดีของศาล

อุทธรณ์ในแตล่ะท่ีเกิดความไมแ่นน่อน สง่ผลทาํให้ในคดีท่ีเกดิข้อเท็จจริงเดียวกนั ข้อกฎหมายเดียว 

แตม่ีการใช ้ดุลพินิจในการรับคําร้องท่ีแตกตา่งกนั เพราะวตัถุประสงค์ของกฎมีเ น้ือหาเป็นการ

กาํหนด กระบวนการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการกาํหนดวิธีพิจารณาโดยใช ้ระบบไต ่

สวนและจะตอ้งดําเนินกระบวนการโดยรวดเร็ว ตลอดจนวธีิพิจารณาใดซ่ึงระเบียบน้ีมไิดก้าํหนดไว ้

โดยเฉพาะให้นําบทบญัญติัแหง่ ประมวลมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาบงัคับเทา่ท่ีสามารถ

บงัคับได ้แตปั่ญหาท่ีเกดิจากท่ีเน้ือหาของกฎดังกลา่วท่ีนํามาบงัคบัใช ้ กลับไมไ่ด้มกีารกาํหนดให้มี

การทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เ น่ืองจากหากขอ้มลูท่ีได้จาก

คาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไมเ่พียงพอ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววา่ไมม่ีมลูก็สามารถ

ออกคาํส่ังไมรั่บคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งผลทาํให้มีการระงับข้อพิพาททางคดี และ

ไมส่ามารถนําคดีดงักลา่วมาฟ้องได้อีก ซ่ึงความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ

รวบรวมข้อมูลสง่ศาลไมเ่พียงพอ เกิดจากการใชดุ้ลพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในการเสนอขอ้มลู พยานหลกัฐานตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ทําให้ศาลอุทธรณ์

ไมรั่บคาํร้องดงักลา่ว ดังนั้ น การท่ีกฎหมายไมไ่ดก้าํหนดให้มีการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของ

ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง จึงส่งผลเสียตอ่วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมี
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วตัถุประสงค์เพื่อทําให้กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและยัง

เป็นการกระทาํส่งผลตอ่ผู ้มสี่วนไดเ้สียในคดีเลือกตั้งไมไ่ด้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้อยา่ง

ถูกตอ้ง และเหมาะสม นั่นเอง 

ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

ในกรณีดังกลา่วมาขา้งตน้ ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิจากกระบวนการในการ

เพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผล

การเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีเหมาะสม และถูกตอ้งตามหลักการทางทฤษ ฎี 

ตลอดจนทําให้กระบวนการยุติธรรมในคดีการเลือกตั้ง เป็นไปอยา่งโปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม 

นั่นเอง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฏีเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกบัหลักการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือ

ส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

2. เพื่อศึกษากฎหมายเกีย่วกบักระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเ ลือกตั้งใหม ่

ภายหลัง ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินของตา่งประเทศ และในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปัญหากระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ี

คณ ะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินใน

ประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการในการเพิก

ถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในประเทศไทย เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยไดอ้ยา่งความเหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัการทางทฤษฎี 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

ในอดีตระหวา่งมกีารบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 เกิด

ปัญหาทางกฎหมายในระหวา่งกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่

ภายหลัง ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยปัญหาทางกฎหมายเกิดอยูใ่นชว่งหลังจากท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีคาํวนิิจฉัยชี้ ขาดในคดีเ ลือกตั้ง  จนถึงกอ่นมีการดําเนินการในกระบวนการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซ่ึงปัญหาทางท่ีเกิดข้ึนเกดิจากการบังคับใช ้

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎท่ีถูกออกโดยท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกา ได้แก ่ปัญหาทาง

กฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ิน ปัญหา

ทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีเลือกตั้งท้องถ่ินท่ีขัดกบัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 ปัญหาการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งท้อง ถ่ิน ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดเป็นปัญหาท่ีขดัตอ่หลักการตามทฤษฎีการคุ้มครอง

สิทธิ  อีกทั้งปัญหาท่ีเกดิข้ึนยงัไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ส่งผลทําให้เกิดข้ึนปัญหาท่ีกระทบกบักระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ัง

ให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีต้องมคีวามโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม ดังนั้ น ประเทศไทยจึงควรมีการ

แกไ้ขพระราชบัญญัติและกฎท่ีเกี่ยวกบักระบวนการการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่

ภายหลัง ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายกาํหนดท่ีมีปัญหา โดยการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมาย และ

แนวคิดทางกฎหมายของประเทศท่ีเกีย่วกบักระบวนการการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมาปรับใช ้ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยได้อยา่ง

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพตอ่ไป 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  เป็นการศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเกีย่วกบักระบวนการในการเพิก

ถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหม ่ภายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชน กฎห มายท่ีเกี่ยวกบักระบวน การในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งให ม ่

ภายหลัง ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินของตา่งประเทศและประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกีย่วกบั

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหม ่ภายหลงัท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้อง ถ่ิน อยา่งถูกต้องเห มาะสม และมี

ประสิทธิภาพกบัประเทศไทยตอ่ไป 

 

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาโดยการ วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษ าจากหนั งสือทาง

กฎหมาย บทความ เอกสารการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ กฎห มายท่ีเกี่ยวข้องกบั

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อนําข้อมลูมาวิเคราะห์ปัญหา 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ทําให้ทราบถึงแนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวก ับ

หลกัการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอน

สิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

2.ทาํให้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินของตา่งประเทศ และในประเทศไทย 

3.ทาํให้ทราบถึงปัญหากระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลัง

ท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใน

ประเทศไทย  

4.ทาํให้ทราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการในการ

เพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผล

การเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในประเทศไทย เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยไดอ้ยา่งความเหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัการทางทฤษฎ ี
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1.7 นิยามศัพท์ปฏบัิติการ 

การเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง  หมายความวา่ การถูกตดัสิทธิทางการเมืองในการลงสมคัร 

รับเลือกตั้ง  รวมทั้งการใชสิ้ทธิทางการเมอืงอยา่งอ่ืน เชน่ การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การลงชือ่ถอดถอน

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

การส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่หมายความวา่ ให้ยกเลิกการเลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมาและให้จัด 

ให้มกีารเลือกตั้งใหมแ่ทน 

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  หมายความวา่ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รับรองวา่ผูใ้ดไดรั้บเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน หมายความวา่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

สว่นตําบล สมาชิกสภาเทศบาลตําบล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนคร สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมอืงพทัยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

การเ ลือกตั้งผู ้บริหารทอ้ง ถ่ิน หมายความวา่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายกเทศบาลตําบล นายกเทศบาลเมือง นายกเทศบาลนคร ผู ้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร นายก 

เมอืงพทัยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

คดีเลือกตั้ง หมายความวา่ คําร้องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ 

เพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือส่ังให้มีการจดัการเลือกตั้งใหม ่

ใบเหลือง หมายความวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลอุทธรณ์แลว้แตก่รณีส่ังให้มี

การเลือกตั้งใหม ่

ใบแดง หมายความวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลอุทธรณ์แลว้แตก่รณี ส่ังให้ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและให้มกีารเลือกตั้งใหม ่
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และหลักการท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การเลือกตั้ง  (Election)  เป็น กระบวนการทางการเมอืงท่ีเ ป็นหัวใจสําคัญ ในระบอบ

ประชาธิปไตยซ่ึงยึดถือเจตนารมณ์รว่มของประชาชนส่วนใหญ ่เน่ืองจากประชาชนจะสามารถ

แสดงเจตจาํนงและตดัสินใจในการกาํหนดอาณติั กลัน่กรองนโยบาย และใช ้สิทธิรับรองผูแ้ทนเข้า

มาทําหน้าท่ีปกครองทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ0

6 ดังนั้ นไมว่า่จะเป็นการปกครองใน

ระดบัชาติหรือการปกครองในระดบัท้อง ถ่ิน การท่ีจะมีผูแ้ทนของประชาชนจะไปทําหน้าท่ีแทน

ประชาชนในสภาจึงจําเป็นต้องผา่นการเลือกตั้ง ในการศึกษาคร้ัง น้ี ผูศึ้กษาจะทําการศึกษาและทํา

ความเข้าใจเกี่ยวกบั เร่ืองกา รเลือกตั้ง  เพื่ อ เป็น พื้น ฐาน ทางความคิด  ไ ด้แก  ่ความห มา ยของ 

การเลือกตั้ง  หลักทั่วไปและทฤษฎีเกีย่วกบัการเ ลือกตั้ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการเ ลือกตั้ง 

ของไทยในปัจจุบัน ทฤษฎีและหลักการปกครองส่วนท้อง ถ่ิน อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

การเ ลือกตั้ง ตลอดจนระบบการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงเป็นหลักพื้นฐานในการท่ีจะนํามาวเิคราะห์

และศึกษาตอ่ไป 

 

2.1 แนวคิด และทฤษฎทีีเ่ก่ียวกับการเลือกตั้ง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองท่ีให้ความชอบธรรมแก ่

การใช ้อาํนาจของรัฐกบัประชาชน หรืออาจกลา่วได้วา่ ให้ความชอบธรรมแกก่ารปกครองของมนุษย์ท่ี

มตีอ่มนุษย์ดว้ยกนัได้ เน่ืองจากเป็นรูปแบบการปกครองท่ีตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ ผู ้ท่ีทําหน้าท่ีในการ

ปกครองนั้ น โดยเ น้ือหาแล้วก็เป็นเพียงแตผู่ท่ี้ทาํให้เจตจาํนงของประชาชนเป็นจริง ข้ึนมาเทา่นั้ น 

กลา่วคือ เป็นการเขา้มาทาํหน้าท่ีในการสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีประชาชนเป็น

เจ้าของอํานาจอธิปไตย ดัง ท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติไว ้

วา่ “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”แตบ่นพื้นฐานดังกลา่วยังมีความเห็นท่ียังไมล่งรอยกนั

6 สถาบนัวจิยัและให้คาํปรึกษาแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2551). การศึกษาพัฒนาการ

ของหลักกฎหมายเลือกต้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ (รายงานผลการวจิยั). หน้า1-8. 
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ในประเด็นท่ีวา่ เจตจาํนงของประชาชนท่ีกลา่วมาแลว้นั้นคืออะไร และจะเขา้ถึงเจตจาํนงดงักลา่ว

นั้นไดอ้ยา่งไร จึงมแีนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีประชาธิปไตย ดงัน้ี 

2.1.1 หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมข้ึีนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผู ้แทนทางการ

เมอืงท่ีดีเป็นผูท่ี้ประชาชนเชื่อถือไวว้างใจ ตามกลุม่ประชาชนท่ีความหลากหลาย ตามลกัษณะสังคม

พหุลักษณ์ (ความหลากหลายในแง ่ของกลุม่ผลประโยชน์ ความต้องการ ความเชื่อ แนวคิด ฯลฯ) ทํา

ให้สามารถหลอ่หลอมเจตจาํนงและความคิดเห็นทางการเมอืงของประชาชน การเลือกตั้งชว่ยหลอ่

หลอมความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไมใ่ห้แตกตา่งกนัมากนักและจะมสีว่นในการสร้าง “เจตจํานง

รว่ม” ทางการเมอืงข้ึน1

7  

การสร้างความชอบธรรมให้แกผู่ ้ปกครอง ในรัฐประชาธิปไตยถือวา่อาํนาจรัฐมท่ีีมาจาก

ประชาชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงอํานาจดังกลา่วโดยการเลือกตั้ง  การเ ลือกตั้งจะสามารถสร้าง

ความชอบธรรมให้แกรั่ฐห รือผู้ปกครองไดก้็ตอ่เมื่อเป็นไปตามเ ง่ือน ไขพื้นฐานใน การเลือกตั้ง 

กลา่วคือ ประชาชนต้องมีโอกาส “เ ลือกสรร” ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงแขง่ขันกนัอยา่งเสรีโดยแท้จริง 

ในรัฐท่ีปกครองในระบบเผด็จการหรือในระบบท่ีมีพรรคการเมอืงพรรคเดียว แมว้า่จะมกีารเลือกตั้ง 

แตผู่ ้สมคัรรับเลือกตั้งถูกกาํหนดโดยพรรคการเมอืงท่ีคุมอาํนาจรัฐเทา่นั้ น เ ป็นการบงัคับประชาชน

ให้ไปเลือกตั้ง  ยอ่มจะถือวา่เ ป็นการเ ลือกตั้งเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์แห่งความชอบธรรมของ

ผูป้กครองไมไ่ด้2 8 ดงันั้ น การเลือกตั้งไมว่า่จะเป็นการเ ลือกตั้งในระดบัใดยอ่มตอ้งอาศยัหลักเกณฑ์

ของการเ ลือกตั้งมาเ ป็นเคร่ืองมือในการเ ลือกตั้ง เพื่อจะได้ผู ้ปกครองห รือผู้นําอันแ ท้จริงตาม 

เจตนารมณ์ของประชาชนท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง  

 

 

7 Rudolf Smend นักกกหมายรัฐธรรมนูญผู้มีชื่อเสียงของเยอรมนั เคยกลา่วไวว้า่ ส่ิงท่ีสําคัญ

สําหรับการเลือกตั้ง  คือ กฎหมายวา่ด้วยการเลือกตั้งจะต้องมีผลกอ่ให้เกิดการรวมตัวเป็นพรรค

การเมืองและหลังจากนั้ นกอ่ให้เกิดการรวมตวัเ ป็นเสียงขา้งมาก ไมใ่ช เ่พียงมีผลเป็นการสร้าง

ผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นปัจเจกชนแตล่ะคนข้ึนเทา่นั้น  
8 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(2552). 12 ปี กกต.ข้ามพ้นวกิฤต เพื่อการเลือกต้ังท่ี

สุจริตและเท่ียงธรรม.หน้า 44. 
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หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้งสากลเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปตามปฏิญญาสากลวา่ด้วย

สิทธิมนุษยชนมาตรา 219 

ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนน้ีให้หลกัการสําคญัไวว้า่ การเลือกตั้งท่ีเป็นกลาง

และมคีุณภาพสูงจะต้องเป็นการเลือกตั้งอยา่งลับ (secret)  มีความเป็นอิสระ (freedom) เป็นวาระ

(periodic) อยา่งเสมอภาค (equal suffrage) เ ป็นการทัว่ไป (universal suffrage) และเป็นการเลือกตั้ง

ท่ีแทจ้ริง (genuine election) หลัก 6 ประการน้ีดูเป็นเร่ืองงา่ย ๆ แตแ่ทท่ี้จริงแล้วมีนัยเชิงปฏิบัติท่ีจะ

นําไปสู่การปิดบัง  ซอ่นเร้น หรือเ บ่ียงเบนเจตนารมณ์ ซ่ึงจะทําให้เกิดการเลือกตั้งท่ีไมบ่ริสุทธ์ิ

ยุติธรรมข้ึนไดโ้ดยงา่ย4

10 

หลกัเกณฑ์ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มหีลกัเกณฑ์ท่ีสําคัญยึดถือปฏิบัติ

โดยทั่วไป ส่วนใหญเ่ป็นหลักการมาปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน เพราะถือเป็นหลักการท่ี

นานาประเทศซ่ึงเ ป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติยอมรับวา่จะใช ้เป็นกติกาของสังคมนั้ น ๆ 

ดว้ย มหีลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัโดยยอ่ ดงัน้ี 

1) หลักอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Free Vote) หมายความวา่ ประชาชนจะตอ้งเลือกผู้แทน

ของตนโดยเลือกผู้สมคัรรับเลือกตั้งรายใดกไ็ด้ ซ่ึงตนเห็นวา่มคีวามเหมาะสม และการเลือกตั้ง

ดงักลา่วนั้ นตอ้งปราศจากการบังคับ ขม่ขู ่จ้างวานใด ๆ เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม 

2) หลักการเลือกตั้งตามกาํหนดระยะเวลา (Periodical Election)  หมายความวา่ เมื่อผู ้ซ่ึง

ไดรั้บเลือกให้เป็นผู้แทนของประชาชนเข้าบริหารประเทศได้ดาํรงตาํแหน ่งมาครบระยะเวลาตามท่ี

ไดก้าํหนดไวเ้ป็นหลกัการในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายเ ลือกตั้งแลว้ จะตอ้งจดัการเลือกตั้งใหม ่

ทนัที เพื่อให้ไดผู้ม้าทาํหน้าท่ีรัฐบาลบริหารประเทศตอ่ไป 

9 มาตรา 21 แหง่ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 1948 บญัญติัไวว้า่ 

        1.บุคคลมีสิทธิท่ีจะเข้ารว่มในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไมว่า่โดยตรงหรือโดยผู้แทน  

ซ่ึงผา่นการเลือกตั้งอยา่งเสรี 

2.บุคคลมสิีทธิเขา้ถึงเทา่กนัในบริการสาธารณะในประเทศของตน 

3.เจตนารมณ์ของประชาชนจะเป็นรากฐานแห่งอาํนาจของรัฐบาล เจตจาํนงน้ีจะแสดงออก

โดยการเลือกตั้งเ ป็นคร้ังเป็นคราวอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการให้สิทธิออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและเทา่เทียมกนั 

และโดยการลงคะแนนลบัหรือวธีิการลงคะแนนอยา่งเสรีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
10 พรศักด์ิ ผอ่งแพ ้ว และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์.(2539). คณะกรรมการการเลือกต้ัง (รายงานผล 

การวจิยั). หน้า 3 
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3) หลกัการเ ลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง  (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งจะต้องแสดง

ถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อยา่งแท้จริงของประชาชนในการเลือก

ผูแ้ทนเข้าบริหารประเทศ ดังนั้ น กระบวนการเ ลือกตั้งจะต้องไมม่ีการทุจริตเกิดข้ึน หรือสร้าง

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไมใ่ชค่วามประสงค์ของประชาชนโดยแท้จริง 

4) หลักการ ออกเสี ยงโดยทั่วไ ป (Universal Suffrage)  ห มายความวา่ การออกเสีย ง

ลงคะแนนเลือกตั้งจะตอ้งกาํหนดให้การใช ้สิทธิเ ลือกตั้งจะตอ้งกระทาํอยา่งทัว่ถึง โดยไมม่กีารจาํกดั 

เพศ สีผิว อาชีพ ฐานันดร หรือความเชื่อทางการเมอืง ยกข้ึนมาเป็นขอ้อา้ง 

5) หลักการเ ลือกตั้งอยา่งเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายถึง ประชาชนทุกคนผูเ้ ป็น

เจา้ของอํานาจอธิปไตย ควรมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เทา่เทียมกนั ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งแตล่ะคน

ควรมคีะแนนเสียงหน่ึงเสียงเทา่กนั และทุกคะแนนเสียงจะตอ้งมนีํ้ าหนักและมคีา่เทา่กนั หลักความ

เสมอภาคในการเลือกตั้งจึงจะเกดิข้ึนได ้

6) หลักการลงคะแนนเสียงลับ (Secret Vote) หมายถึง เ ป็นการให้อิสระอยา่งเ ต็มท่ีแกผู่ ้

ออกเสียงเลือกตั้งไดม้โีอกาสตัดสินใจลงคะแนนให้แกผู่ ้สมคัรรับเลือกตั้งซ่ึงตนเห็นวา่เหมาะสมท่ี

จะเป็นผูแ้ทนราษฎร และการลงคะแนนนั้ นจะตอ้งไมถู่กตรวจสอบโดยบุคคลอ่ืน จึง เป็นหน้าท่ีของ

ฝ่ายจดัการเลือกตั้งท่ีจะต้องจดัเตรียมสถานท่ี วธีิการให้การลงคะแนนเป็นไปโดยลบั5

11 

อน่ึง  การลงคะแนนลับอาจจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แตค่วรพิจารณาดูเ ป็นเ ร่ือง ๆ วา่เร่ือง

ใดควรจะลงคะแนนเสียงโดยลบั หรือวิธีการเปิดเผย แตต่ามหลกัการเลือกตั้ง ผูแ้ทนราษฎรหรือฝ่าย

บริหารตลอดจนฝ่ายตุลาการตอ้งใชว้ิธีการเลือกตั้งโดยวธีิลบั จึงจะเป็นการชอบด้วยหลกัการท่ีวา่ 

“หลกัอิสระแหง่การเลือกตั้ง” และถา้หากจะไมใ่ช ้การลงคะแนนเสียงโดยลบัดงักลา่วควรจะต้องใช ้

หลกัการวธีิการลงคะแนนเสียงอิสระอยา่งอ่ืน (Free Voting Procedure) 6

12 

2.1.2 หลกัการแบง่แยกอาํนาจ 

การแบง่แยกอําน าจ (Separation of Powers)  คือ การมอบอํานาจอธิปไตยซ่ึงอําน าจ

สูงสุดในการปกครองประเทศให้แกอ่งค์กรรัฐนําไปปฏิบติั องค์กรดงักลา่ว ไดแ้ก ่สภานิติบญัญัติทํา

หน้าท่ีออกกฎหมาย รัฐบาล ทําหน้าท่ีบริหารประเทศ และศาลยุติธรรม ทาํหน้าท่ีพิจารณาตดัสินคดี

ซ่ึงองค์กรเหลา่น้ีจะตอ้งทาํหน้าท่ีดว้ยความเป็นธรรม มกีารตรวจสอบและถว่งดุลซ่ึงกนัและกนั 

11 ดําริห์ บูรณะนนท์. (2539). กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกต้ังและ

พรรคการเมือง. หน้า 59-62. 
12 หยุด แสงอุทยั. (2513). หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ังท่ัวไป. หน้า 360. 
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นักปรัชญาชาวฝร่ังเศสท่ีมอิีทธิพลในเ ร่ืองน้ี  คือ ชาร์ลส์ เดอ เซอกงดาต์ บารอง เดอ มอง

เตสกเิออ (Montesquieu)  ไดอ้ธิบายไวใ้นหนังสือเจตนารมณ์แห่งกาํหมาย หรือ L’Esprit des Lois 

(The Spirit of Law) ในบทท่ี 6 หมวด 11 ความตอนหน่ึงวา่7

13ในรัฐทุกรัฐจะมอีาํนาจอยู ่ 3 อยา่ง คือ  

1)อํานาจนิติบัญ ญัติ (Puissance Legislative)  คือ อํานาจเกี่ยวกบัการวาง ระเบีย บ

บงัคบัทัว่ไปในรัฐ กลา่วคือ อาํนาจในการตรากาํหมายนั่นเอง 

2)อาํนาจปฏิบัติการ (Puissance executive de l’Etat) ซ่ึงข้ึนอยูก่บักาํหมายมหาชน คือ 

อาํนาจในการใชห้รือบงัคบัให้เป็นไปตามกาํหมาย ซ่ึงสมยัน้ีเรียกวา่ อาํนาจบริหารนั่นเอง 

3)อํานาจปฏบิัติการตา่ง ๆ ซ่ึง ข้ึนอยูก่บักฎหมายแพง่ (Puissance execuries de cettes 

choses qui depend du droit civil) คือ อาํนาจในการวินิจฉัยอรรถคดี ซ่ึง เรียกกนัตอ่มาวา่ อํานาจตุลา

การ 

ความมุง่ห มายของมองเตส กิเออ ใน การ แบ ่งแย กอํา นาจ ก็เพื่ อคุ้มครองและใ ห้

หลกัประกนัแกร่าษฎร และมองเตสกเิออเกรงวา่ หากมีการกา้วกา่ยกนัแลว้ กจ็ะนําไปสู่เผด็จการได้

โดยงา่ยดงัคาํกลา่วท่ีวา่ 

“เมื่อใดอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารรวมอยูท่ี่คนคนเดียวกนั องค์กรเ ดียวกนั 

หรือเจา้หน้าท่ีเดียว เสรีภาพจะไมอ่าจมไีด ้เพราะกษัตริย์หรือสภาเ ดียวกนั อาจสร้างกฎหมายข้ึน

และใช ้กฎหมายนั้ นกดข่ีขม่เหงประชาชน ในทํานองเดียวกนั เสรีภาพจะไมห่ลงเหลืออยูเ่ชน่กนั ถ้า

อาํนาจตุลาการไมแ่ยกออกจากอํานาจนิติบัญญัติและอาํนาจบริหาร ถา้หากใช ้อาํนาจตุลาการอยูก่บั

อาํนาจนิติบญัญัติ ชีวิต”และอิสรภาพของคนในบงัคับกจ็ะถูกควบคุมตามอาํเภอใจ เพราะฝ่ายตุลา

การเป็นผูบ้ัญญัติกฎหมายเองและตัดสินคดีตามกาํหมายเอง ถ้าใช ้อํานาจตุลาการรวมกบัอาํนาจ

บริหาร ฝ่ายตุลาการกจ็ะกดข่ีบังคบัพลเมอืงไปอยา่งเต็มท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งจะถึงซ่ึงกาลอวสานถา้หาก

คนหรือองค์กรเดียวกนัไมว่า่จะเป็นชนช ั้นสูงหรือราษฎรสามญัใช ้อํานาจทั้ง 3 น้ี กลา่วคือ อาํนาจ

นิติบญัญติั อาํนาจปฏิบติัตามกาํหมาย และอาํนาจตดัสินคดีท่ีเกดิข้ึนระหวา่งเอกชน” 

มองเตสกเิออ ไดใ้ห้เหตุผลท่ีในการกลา่วเชน่น้ีวา่ 

“เป็นท่ีรู้กนัอยูท่ัว่ไปแล้ววา่ คนเราทุกคนท่ีมอีํานาจยอ่มหลงระเริงชอบชิอํานาจเกนิกวา่

ท่ีควร ตอ่เมื่อใดพบอุปสรรคขัดขวาง เมือ่นั้นจึงจะหยุดยั้ง อยา่วา่แตอ่ะไรเลยแมแ้ตคุ่ณธรรมยงัตอ้ง

มขีอบเขตจํากดั เมือ่คนเราอาจใช ้อาํนาจจนเกินควรไดเ้ชน่น้ี จึงจาํตอ้งหาวธีิให้อาํนาจคอยเหน่ียวร้ัง

อาํนาจไว”้ 

13 ผจญ คงเมอืง. (2550). หลักกฎหมายมหาชน. หน้า 94-95 

                                                 

DPU



 
 
 

   

15 

ดงันั้ น มองเตสกเิออจึงไมต่้องการให้อาํนาจอยูท่ี่บุคคลเพียงคนเดียว เพราะเมือ่บุคคลมี

อาํนาจ มกัใช ้อาํนาจเกนิเลยเสมอ จึงตอ้งใชอ้ํานาจหน่ึงหยุดยั้งอาํนาจอีกอาํนาจหน่ึง (Power stop 

power) บุคคลจึงจะมเีสรีภาพ 

สรุปได้วา่ ตามห ลักการ แบ ่งแ ยกอําน าจ (separation of power)  ของ มองเตส กิเออ  

รัฐทุกรัฐจะต้องมอีํานาจอยู ่3 อยา่ง  ไดแ้ก ่1. อํานาจนิติบัญญัติ คือ อาํนาจเกีย่วกบัการวางระเบียบ

บงัคับทั่วไปภายในรัฐ 2 .อาํนาจบริหาร คือ อํานาจในการใช ้หรือบังคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และ3.อํานาจตุลาการ คือ อาํนาจในการวินิจฉัยอรรถคดี ความมุง่หมายของมองเตสกิเออในการ

แบง่แยกองค์กรผูใ้ช ้อาํนาจดงักลา่วน้ี กเ็พื่อคุ้มครองและเป็นหลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของ

ราษฎรหากบุคคลคนเดียวหรือองค์กรกรเดียวกนัรวมอาํนาจนิติบัญญัติกบัอํานาจบริหารไวด้ว้ยกนั 

เสรีภาพจะไมเ่กิดข้ึน  เพ ราะการท่ีอาํนาจทั้งสองรวมกนัในการตรากาํหมาย จะทําให้กาํหมาย

ดงักลา่วมลีักษณะของการใช ้และบังคับใช ้เพื่อกดข่ีราษฎรผู้อยูใ่ตก้ารปกครอง และหากอาํนาจ

พิพากษารวมกบัอําน าจนิติบัญ ญัติ ชีวิตและเสรีภาพ ของราษฎรจะข้ึน อยูก่บัความพอใจของ

ผูป้กครองซ่ึงมีอาํนาจล้นหลาม เน่ืองจากผู้พิพากษาเป็นองค์กรตุลาการมีหน้าท่ีบังคบัใช ้กกหมาย 

แตก่ลบัเป็นผู้ตรากฎหมายใชบ้งัคบัเ สียเอง หากอํานาจพิพากษารวมกบัอํานาจบริหาร ผูพ้ิพากษาจะ

มอีาํนาจมากมายในการบีบคั้นผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง 

ฉะนั้น การท่ีบุคคลคนเดียวหรือองค์กรเดียวใช ้อาํนาจทั้งสามอาํนาจ กลา่วคือ อาํนาจนิติ

บญัญติั อาํนาจบริหารและอาํนาจตุลาการ จะทาํให้เสรีภาพของราษฎรไมเ่กดิข้ึน เ น่ืองจากผูม้ีอาํนาจ

จะใช ้อาํนาจตามอาํเภอใจในการปกครองกดข่ีขม่เหงราษฎร แตห่ากมกีารกระจายการใชอ้ํานาจตา่ง

องค์กรกนั แตล่ะองค์กรตา่งกใ็ชอ้าํนาจอธิปไตยดังกลา่วนั้นกระทาํการตามท่ีรัฐธรรมนูญมอบหมาย 

จะเป็นหลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของราษฎรตามท่ีรัฐธรรมนูญให้ความคุม้ครองแตก่ารท่ีท่ี

ประช ุมใหญว่า่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกีย่วกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้เองมีลักษณะของการรวมอํานาจนินิบญัญัติเกี่ยวกบัการวางระเบียบ

บังคับใช ้เป็นการทั่วไปภายในรัฐ โดยมีผลบังคับใช ้เป็น การทั่วไป แกบุ่คคลผู้อยูใ่น กระบวน

พิจารณาช ั้นศาลนั้นขดัตอ่หลกัการแบง่แยกอาํนาจ8

14 

 

14 สุภาภรณ์ แจง้สุข. (2552). ปัญหาทางกฎหมายของวิธีพิจารณาคดีเลือกต้ังตามระเบียบท่ี

ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวธิีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2550. หน้า 

40-42. 
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2.1.3 หลกัการคุม้ครองสิทธิ 

หลักนิติรัฐมคีวามเกีย่วพ ันกนัอยา่งย่ิงกบัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (Freilheitsrecht) 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะพ ัฒนา

บุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้ น ดงันั้ น เพื่อเห็นแกค่วามเป็นอิสระของ

ปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตล่ะบุคคล รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพตอ่ขอบเขตของสิทธิ

และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจรัฐจะ

กระทําไดก้็ตอ่เมื่อมีกฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนตามหลักความชอบ

ธรรมในทางประชาธิปไตยไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้วเทา่นั้นจึงจะสามารถกระทาํได ้ดังนั้นเพื่อเป็น

การให้หลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมใิห้ถูกละเมดิจากรัฐ จึงมกีารวางหลักการ

ตา่งๆ ไวม้ากมาย เชน่ การจํากดัสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลบังคบัเป็นการทัว่ไปและไมมุ่ง่หมายให้

ใชบ้ังคบัแกก่รณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit und 

Einzelfallverbot) การกาํหนดให้ระบุบทบญัญัติแหง่ รัฐธรรมนูญท่ีให้อาํนาจในการจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพ (Zitiergebot) หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแหง่สิทธิและ

เสรีภาพมิได(้Wesengehaltagarantie) และหลักประกนัท่ีสําคัญคือหลกัประกนัการใช ้สิทธิในทาง

ศาล (Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือวา่เป็นสาระสําคัญของการให้ความคุ้มครองสิทธิในทางศาลแก ่

ปัจเจกบุคคล เพราะการคุม้ครองหรือหลกัประกนัทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไมใ่ห้สิทธิ

แกปั่จเจกบุคคลในการโตแ้ย้งการกระทาของรัฐ เพื่อให้องค์กรศาลซ่ึงเ ป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง

เขา้มาควบคมุตรวจสอบการการกระทาของรัฐท่ีถูกโตแ้ยง้วา่ละเมดิตอ่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคล9

15 

หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลกัยอ่ยของหลักนิติ

รัฐอีกหลักหน่ึง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายตา่งต้องยอมรับความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล

ในการท่ีจะพ ัฒนาบุคลิกภาพของตนไปตามความมุง่ประสงค์ของบุคคลนั้ น ๆ ดงันั้น เพื่อความเป็น

อิสระของปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของแตล่ะคน รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพตอ่แดนของ

สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจ

รัฐจะกระทําไดก้็ตอ่เมื่อมกีฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนให้อานาจกระทาํการ

ดงักลา่ว 

 

15 บรรเจิด สิงคะเนติ.(2545). “การควบคมุและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ”, รวมบทความ

กฎหมายมหาชน. หน้า.6. 
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หลกันิติรัฐมหีลกัการ 

รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ได้บัญ ญัติรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนชาวไทยอยา่งชดัแจง้และโดยปริยาย ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บญัญัติไวใ้นหมวด 3 ตั้งแต ่

มาตรา 26 ถึงมาตรา 69 จากการท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยจดัทํารัฐธรรมนูญของตนโดยได้รับแรง

บนัดาลใจจากลัทธิปัจเจกชนนิยม ( Individualism) โดยสอนวา่ มนุษย์ทุกคนเกดิมามีศกัด์ิศรีแห่ง

ความเป็นมนุษย์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมจะปรากฏตวัออกมาให้เ ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมในรูปของ

ความสามารถของมนุษย์ ในอันท่ีจะกาํหนดชะตากรรมของตนได้ดว้ยตนเอง (Self – etermination) 

อน่ึ ง มนุษย์แตล่ะคนจะมีความสามารถเช ่นวา่น้ีได้อยา่งแท้จริงก็ตอ่เมื่อแตล่ะคนมี “แดนแห่ง

เสรีภาพ” (Sphere of Individual Liberty) ภายในแดนแห่งเสรีภาพน้ี แตล่ะคนจะคิดหรือกระทาํการ

ใด ๆ ก็ได้อยา่งอิสระปลอดจากการแทรกแซงตามอําเภ อใจของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอยา่ง ย่ิงของ

ผูป้กครอง ดงันั้ น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย ทุกรัฐจึงไดบ้ัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ

ดา้นตา่ง ๆ ให้แกร่าษฎรเพื่อให้ราษฎรแตล่ะคนใชสิ้ทธิและเสรีภาพเหลา่นั้ นพฒันาบุคลิกภาพแห่ง

ตนทั้งทางกายและทางจิตใจได้ตามปรารถนา สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว ้

ให้แกร่าษฎรน้ีอาจจาํแนกออกเป็นประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญดังไดก้ลา่วมาแล้ว

ขา้งตน้ เชน่ จาํแนกตามวตัถุ หรือเน้ือหาแห่งสิทธิและเสรีภาพ และจําแนกตามอาการใชสิ้ทธิและ

เสรีภาพ  

(2) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2540 ไดม้กีารบญัญติัรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนไว ้และหลักการดงักลา่วได้ถูกนํามาบัญญัติรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บญัญัติหลกัการสําคญัเพื่อ

สง่เสริมและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพนั้น เกดิผลในทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด  

โดยปรากฏรายละเอียดเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ คือ  

ก) การรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  

ข) ความเสมอภาค  

ค) สิทธิเสรีภาพในชีวติและรา่งกาย  

ง) สิทธิในครอบครัว เกยีรติยศ ชื่อเสียงและความเป็นอยูส่ว่นตวั 

จ) ความคุม้ครองจากขอ้สันนิษฐานในคดีอาญาวา่ไมม่คีวามผิด  

ฉ) ความคุม้ครองท่ีจะไมถู่กบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาย้อนหลงั 
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ช) เสรีภาพในเคหสถาน  

ซ) เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่  

ฌ) เสรีภาพในการส่ือสาร  

ญ) เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลทัธิทางศาสนา  

ฎ) เสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเชื่อของตน  

ฏ) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ

ส่ือความหมายโดยวธีิอ่ืน  

ฐ) เสรีภาพในทางวชิาการ  

ฑ) เสรีภาพในการศึกษาอบรม  

ฒ) เสรีภาพในการชมุนุมโดยสงบ และปราศจากอาวธุ  

ณ) เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร องค์กร

เอกชน หรือหมูค่ณะอ่ืน  

ด) สิทธิชมุชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม  

ต) เสรีภาพในพรรคการเมอืง  

ถ) สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน การสืบมรดก และการไดรั้บคา่เวนคืน  

ท) เส รี ภ า พ ใ น การ ป ระ ก อบกิจกร รม  ห รื อปร ะ กอบอา ชี พ แ ละ กา ร แ ข ่งขั น  

โดยเสรี  

ธ) ความคุม้ครองท่ีจะไมถู่กเกณฑ์แรงงาน  

น) สิทธิรับการรักษาพยาบาล  

บ) สิทธิเด็กและเยาวชน  

ป) สิทธิคนชราอายุเกนิ 60 ปี  

ผ) สิทธิผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ  

ฝ) สิทธิท่ีจะร่วมกบัชมุชนในการบาํรุงรักษาและไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

พ) สิทธิฟ้องหนว่ยงานของรัฐให้ปฏิบติัหน้าท่ีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ฟ) สิทธิผูบ้ริโภค  

ภ) สิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลหรือขา่วสาธารณะในครอบครองของหนว่ยราชการ  

ม) สิทธิไดรั้บขอ้มลูในกิจกรรมท่ีจะมผีลกระทบตอ่คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั

คณุภาพชีวติ  
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ย) สิทธิไดรั้บขอ้มลูในกระบวนการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการ

ทางปกครอง  

ร) สิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์  

ล) สิทธิในการฟ้องหนว่ยราชการ  

ว) สิทธิในการตอ่ตา้นการลม้ลา้งของระบอบประชาธิปไตย 

เมือ่พิจารณาบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 แลว้พบวา่ 

มบีทบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยได้รับความคุ้มครองในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ประชาชนไดม้ีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 มีในหลายลกัษณะไมว่า่จะเป็น

สิทธิเสรีภาพในชีวิตรา่งกาย1 0

16 เสรีภาพในการนับถือศาสนา1 1

17เสรีภาพในเคหสถาน 1 2

18 สิทธิของ

ประชาชนในทรัพย์สินยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตแหง่สิทธิและการจาํกดัสิทธิเชน่วา่น้ียอ่ม

เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั1 3

19รวมถึงสิทธิของชมุชนท้องถ่ิน1 4

20 

การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญ เป็นเคร่ืองมือใน การปกครองและกาํหน ดแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ โดยการตรากฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎข้อบังคับ 

ประกาศใด ๆ นั้นจะขัดหรือแย้งกบักฎหมายรัฐธรรมนูญไมไ่ด้ ซ่ึงบญัญัติไวต้ามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 6 ในการตรากฎหมายเพื่อใช ้บังคับนั้ น เน้ือหาสาระของกฎหมายอาจมี

บทบญัญัติท่ีจํากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ซ่ึงกรณีดงักลา่วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักร

ไทย พ ุทธศักราช 2550 ไดบ้ัญญัติไวใ้นมาตรา 29 วรรคหน่ึง วา่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทํามิได ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย

เฉพ าะเพื่ อการท่ีรัฐ ธรรมนูญ น้ีก ําหนดไวแ้ละเทา่ท่ีจําเ ป็นเทา่นั้ น แ ละจะกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมไิด้ และวรรคสาม ไดบ้ัญญัติให้นําบทบญัญติัวรรคหน่ึงและ

วรรคสองให้นํามาใช ้บงัคบักบักฎหรือขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย

ดว้ย  

16 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 32. 
17 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 37. 
18 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 33. 
19 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 41. 
20 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 66. 
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ในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทาํไดแ้ตโ่ดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติ

แหง่กฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดไว ้ แยกพิจารณาได ้ 2 ประการ 

1) การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพกระทาํไดแ้ตโ่ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติักฎหมาย 

หลักการจํากดั สิทธิและเสรีภาพกระทําได้แตโ่ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่ง

กฎ หมายน้ี  เป็น การนําหลักประชาธิปไตยมาสัมพันธ์กบัหลักการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ ของ

ประชาชน กลา่วคือ กฎหมายท่ีจะจํากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตอ้งเป็นบทบญัญติัแห่ง

กฎหมายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากองค์กรตวัแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย กฎหมายท่ี

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพนั้นจึงเป็นกฎหมายท่ีชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ดงักลา่วจึงเ ป็นการแสดงออกถึงลักษณะรว่มกนัของหลกัประชาธิปไตยกบัหลกันิติรัฐ หรือหาก

พิจารณาจากหลกัเ ง่ือนไขของรัฐสภา ซ่ึงหมายความวา่ การกาํหนดกฎเกณฑ์ในเ ร่ืองท่ีมคีวามสําคัญ

นั้น องค์กรนิติบญัญัติจะตอ้งพิจารณากาํหนดโดยองค์กรนิติบัญญัติเอง องค์กรนิติบัญญัติไมอ่าจ

มอบอํานาจในการกาํหนดเร่ืองดังกลา่วให้องค์กรอ่ืนเป็นผู้กาํหนดได ้และกรณีการตรากฎหมาย

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถือวา่เป็นสาระสําคัญท่ีองค์กรนิติบัญญติัจะต้องพิจารณา

กาํหนดเอง จะมอบอํานาจให้องค์กรออกกฎหมายลาํดบัรองจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ไมไ่ด ้

2) กรณีท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดเ ง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพใน

กรณีน้ีจะตอ้งอยูใ่นภายขอบเขตของเง่ือนไขเฉพาะนั้น ๆ  

ดงั ท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้แล้ววา่ เ ง่ือนไขการจํากดัสิทธิและเสรีภาพม ี2 เง่ือนไขทั่วไป 

และเ ง่ือนไขเฉพาะ เ ง่ือน ไขทั่วไปคือ กรณี ท่ีสิทธิและเสรีภาพอาจจํากดัได้โดยบทบัญ ญัติของ

กฎหมายธรรมดา กบัเง่ือนไขเฉพาะคือ กรณีท่ีสิทธิและเสรีภาพอาจจาํกดัได้เมือ่เ ป็นกรณีท่ีเข้า

เง่ือนไขตามท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดเทา่นั้ น ซ่ึงกรณีน้ีหมายความวา่ การจะจํากดัสิทธิและเสรีภาพ 

นั้น ๆ จะกระทาํไดเ้ฉพาะตามขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 29 กาํหนดวา่การจาํกดั

สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ี รัฐธรรมนูญ รับรองไวจ้ะกระทํามิได1้ 5

21เวน้แตโ่ดยอาศัยอําน าจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไวแ้ละเทา่ท่ีจําเป็นเทา่นั้ น และจะ

กระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมไิด้ ตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง โดยกฎหมายตาม

วรรคหน่ึงต้องมผีลใช ้บังคับเป็นการทั่วไปและไมมุ่ง่หมายให้ใช ้บังคับแกก่รณีใดกรณีหน่ึงหรือ 

แกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจใน 

21 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 29.  
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การตรากฎหมายนั้ นดว้ยตามท่ีบัญญติัไวใ้นมาตรา 29 วรรคสอง โดยบทบัญญัติในวรรคหน่ึงและ

วรรคสองให้นํามาใช ้บังคับกบักฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดย

อนุโลม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 29 วรรคสาม  

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 กาํหนดหลกัการในการจาํกดัสิทธิ

และเสรีภาพ กรณีท่ีตอ้งระบุบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญท่ีให้อาํนาจในการตรากฎหมายนั้ น ใช ้

บงัคับเฉพาะกบักฎหมายในระดบัพระราชบัญญติัและกฎเทา่นั้ น ไมร่วมไปถึงข้อบงัคบัท่ีออกโดย

อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย โดยมหีลกัการท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปน้ี1 6

22  

1) หลกั คือ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมไิด ้  

2) ข้อยกเวน้ คือ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะทําได้

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญติัแหง่กฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกาํหนดไว ้และเทา่ท่ี

จาํเป็นเทา่นั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแหง่สิทธิและเสรีภาพนั้นมไิด ้  

 3) กฎหมายท่ีจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนั้น ต้องมผีลเป็นการทัว่ไปและไมมุ่ง่หมายให้ใช ้

บังคับแกก่รณี หน่ึ งหรือแกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึ งเป็น การเจาะจงและต้องระบุบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญท่ีให้อาํนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย  

 การจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ คือกฎห มาย กฎหมายในความหมายของ

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายท่ีตราข้ึน โดยองค์กรท่ีใช ้อํานาจนิติบัญญัติหรือเทียบเทา่ได้แก ่

กฎหมายท่ีตราข้ึนในรูปแบบพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 138 และมาตรา 139 

พระราชบัญญัติตามมาตรา 142 และมาตรา 143 ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาและพระราชกาํหนดซ่ึงมีผลใช ้บังคบัเชน่พระราชบญัญัติตามมาตรา 184 และ

มาตรา 186 1 7

23และกฎหมายอ่ืนท่ีมีศักด์ิของกฎห มายในระดับเ ดียวกนั เชน่ ประกาศคณะปฏิวติั 

สําหรับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอ้บัญญติัทอ้ง ถ่ินทั้งหลาย แมส่ิ้งเหลา่นั้ น

จะมีผลบังคบัตอ่ประชาชน เพราะเป็นกฎเกณฑ์ ท่ีออกโดยอาศัยอําน าจตามบทกฎหมาย แตใ่น

รูปแบบไมถื่อว า่เ ป็น กฎ ห มาย ตามความห มายใ น รัฐธ รร มนู ญ เพ ราะ ไมไ่ด้บัญ ญัติข้ึน โดย

พระ มห ากษัตริย์ด้วยคําแน ะนํ าและ ความยิน ยอมของรั ฐสภ าอัน เป็น ผู้แ ทน ปวงชน  ทั้งใ น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บญัญัติวา่ พระมหากษตัริย์ทรงไว ้

ซ่ึงพระราชอาํนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย แสดงไดว้า่พระราชกฤษฎีกา

22 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และนันทชยั เพียรสนอง . (2555). คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ.

กรุงเทพมหานคร : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนติบัณฑิตยสภา. หน้า 124 
23 แหลง่เดิม. หน้า 101.  
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ไมใ่ชก่ฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ และดว้ยเหตุท่ีพระราชกฤษฎีกาไมใ่ชก่ฎหมาย แต ่

เป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายจึงขดัตอ่รัฐธรรมนูญไมไ่ด้ รวมถึง

ระเบียบกม็ิใชก่ฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ ไมอ่าจตราข้ึนมาเพื่อจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลท่ีรับรองไวโ้ดยรัฐธรรมนูญได ้เชน่ ไมอ่าจออกระเบียบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตัดสิ ทธิ ของบุคคล ท่ีไมไ่ปทําห น้ าท่ีเ ลือกตั้ง ได้ เพ ราะ รัฐธ รรมนูญ แ ห่ง ราช อาณ าจักรไทย 

พทุธศักราช  2540 มาตรา 68 กาํหนดให้ผู ้ไมไ่ปทําหน้าท่ีเลือกตั้งต้องเ สียสิทธิตามท่ี “กฎหมาย” 

กาํหนด “กฎหมาย” ในท่ีน่ีคือ กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ จึงไมอ่าจออกระเบียบมาตัด

สิทธิของผูไ้มไ่ปทาํหน้าท่ีเลือกตั้ง (คาํวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 15/2541)1 8

24 

 

2.2 การใช้ดุลพนิิจ 

เมือ่กลา่วถึงคาํวา่ “การใชดุ้ลพินิจ” เป็นท่ีเข้าใจกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นการใช ้อาํนาจของผู้

มอีาํนาจอยา่งกวา้ง โดยข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผู้มอีาํนาจนั้นโดยตรง ภายใตข้อบเขตของอํานาจ   

ราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําวา่ “ดุลพินิจ” วา่หมายถึง การวินิจฉัยท่ีเห็นสมควร และ

คาํวา่ “วินิจฉัย” หมายความวา่ การตดัสินชี้ขาด ไตรต่รอง ใคร่ครวญ ดงันั้ นจึงสรุปไดว้า่ ดุลพินิจ 

คือการตดัสินชี้ขาดโดยไตร่ตรองใคร่ครวญตามท่ีเห็นสมควร 

การใชดุ้ลพินิจเป็นเร่ืองสําคัญอยา่ง ย่ิง เพราะหากใชอ้ยา่งถูกตอ้งแล้วยอ่มจะกอ่ให้เกิด

ความเป็นธรรมเป็นประโยชน์แกสั่งคมและประเทศโดยรวมทั้ง ผูใ้ช ้ดุลพินิจท่ีถูกต้องยอ่มได้รับ

ความยอมรับนับถือและได้รับการยกความยอ่ง แตห่ากใชดุ้ลพินิจไมถู่กต้องหรือเหมาะสม ยอ่ม

กระทบตอ่สิทธิหน้าท่ีและทรัพย์สินของคูค่วาม รวมทั้งความนา่เชื่อถือของผูใ้ชดุ้ลพินิจดว้ย 

ในกฎหมายปกครอง “ดุลพินิจ” หมายความวา่ อํานาจตัดสินใจอยา่งอิสระท่ีจะเลือก

กระทําการหรือไมก่ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีกฎหมายกาํหนด1 9

25จากความหมายดังกลา่ว

แสดงให้เ ห็นวา่อํานาจดุลพินิจเป็นอํานาจท่ีกฎหมายกาํหนดให้ผู ้ใช ้อาํนาจสามารถเ ลือกตัดสินใจ

กระการอยา่งใดหรือไมก่ระทําการอยา่งใดอยา่งอิสระ ดังนั้นดุลพินิจของฝ่ายปกครองกคื็ออาํนาจท่ี

กฎหมายบัญ ญัติให้ ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจท่ีจะ กระทําการได้หลายอยา่งเพื่อ ให้

สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในแตล่ะกรณีและบรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

24 แหลง่เดิม. หน้า 125. 
25 อาํพน  เจริญชีวนิทร์. (2545). ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการฟ้องและการดาํเนินคดีในศาล

ปกครอง (พิมพ์คร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. หน้า 57-58. 
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การใชดุ้ลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใชอ้ํานาจตัดสินใจอยา่งอิสระท่ีจะเลือก

กระทาํการหรือไมก่ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมเีหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแหง่กฎหมาย 

การใชดุ้ลพินิจโดยชอบดว้ยกฎหมาย เร่ิมจากการพิจารณาคําร้องหรือคาํขอวา่ได้ย่ืนถูกตอ้งตามแบบ 

ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดหรือไมก่อ่นมคีําส่ัง รับหรือไมรั่บคาํร้องหรือคาํขอ เมื่อได้

รับคําร้องไวพ้ิจารณาแล้วต้องใช ้ดุลพินิ จพิจารณ าอยา่งอิสระเป็นกลาง โปร่งใส ไมบิ่ดเบือน

วตัถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไมใ่ช ้อํานาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด คํานึงถึง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลขณะเดียวกนัจะตอ้งสงวนและรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของส่วนรวมดว้ย 

นอกจากน้ี การใชดุ้ลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องไมฝ่่าฝืนระเบียบภายในของฝ่ายปกครองท่ีวางไว ้

เป็นแนวปฏิบติั ตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งมเีหตุมผีลและไมข่ดักบัหลักกฎหมาย สว่นการใชดุ้ลพินิจโดยมิ

ชอบ เป็น การใช ้ดุลพินิจโดยไมม่ีเหตุผลอนั สมควร ไมส่อดคล้องเหมาะสมกบัข้อเท็จจริงและ

พฤติการณ์แตล่ะกรณี รวมถึงการใช ้ดุลพินิจไมเ่ ป็นไปตามสัดส่วน ของการกระทํา(Principle of 

Proportionality) ซ่ึงเ ป็นหลักกฎหมายพื้นฐานท่ีกาํหนดความสัมพนัธ์ของผูใ้ชอ้ํานาจปกครองกบั 

ผูอ้ยูใ่ต้อาํนาจปกครองให้เกดิความสมดุลสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแกก่รณี ไดแ้ก ่หลักความ

เหมาะสม (Principle of Suitability)  คือการใชอ้ํานาจให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ตามกฎหมาย หลัก

ความจําเป็น (Principle of Necessity) ตอ้งออกคําส่ังทางปกครองท่ีมผีลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนน้อยท่ีสุดหรือทําให้รัฐเสียหายน้อยท่ีสุดเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้และหลกัความไดสั้ดสว่น

ใน ความหมายอยา่งแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense)หากผลของคําส่ังทาง

ปกครองเกดิประโยชน์ตอ่สว่นรวมน้อยมากเมื่อเทียบกบัความเสียหายท่ีประชาชนไดรั้บ2 0

26 

ดุลพินิจท่ีบญัญติัอยูใ่นกฎหมายแบง่ไดเ้ ป็น 2 ประการ คือ  

1. ดุลพิ นิจตัดสินใจ หมายความวา่ เป็นการใช ้อํานาจหรือไมก่็ได้ โดยจากถ้อยคําใน

กฎหมายมกัใชค้าํวา่ “มอีาํนาจ” “มสิีทธิ” “อาจ...กไ็ด”้ “เสียได”้ “สามารถ” หรือ “ควรจะ” เป็นตน้  

2. ดุลพินิจเลือกกระทํา หมายความวา่ มีอาํนาจดุลพินิจวา่จะเลือกกระทําการใดในหลาย

ประการให้สอดคล้องเหมาะสมกบัขอ้เท็จจริงหรือภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 

2 กรณี คือ  

2.1ดุลพินิจท่ีจะเ ลือกกระทําการอยา่งใดอยา่งหน่ึงในหลายประการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด เชน่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมอีาํนาจ

26 วรพจน์ วศิรุตพิชญ์. (2540) . ข้อความคิดและหลักการพื ้นฐานในกฎหมายมหาชน รวม

บทความเ ร่ืองเ ก่ียวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุง เทพมหานคร : นิ ติธรรม. 

หน้า 102-107. 
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ห้ามผูห้น่ึงผู ้ใดมิให้กอ่เหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุ

รําคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุง รักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้ า รางระบายนํ้ า  

คคูลอง และสถานท่ีตา่ง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินมี

อาํนาจออกคําส่ัง เป็นหนังสือเพื่อระงับ กาํจดัและควบคมุเหตุรําคาญตา่งๆ ได้  กฎหมายดังกลา่วให้

อาํนาจเจา้พนักงานทอ้งถ่ินกระทาํการหลายอยา่งซ่ึง เจา้พนักงานทอ้งถ่ินสามารถเ ลือกกระทาํการใด

การหน่ึงไดเ้พื่อให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในแตล่ะกรณีวา่กรณีใดควรใช ้อาํนาจ

ระงับเหตุรําคาญ กรณีใดควรใชอ้าํนาจดูแล ปรับปรุง บาํรุงรักษา เป็นตน้ 

2.2 ดุลพินิจเลือกกระทําไดเ้องภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนดโดยกฎหมายไมไ่ด้

กาํหนดทางเลือกไว ้  เช ่น  พ ร ะ รา ชบัญ ญัติการ ส าธ ารณ สุ ข พ .ศ . 2535 มาตรา 41 วร รคห น่ึ ง   

เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมหีน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ใช ้สอยของประชาชน

ทัว่ไป ขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนดให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ 

คือ เพื่อประโยชน์ใชส้อยของประชาชนทั่วไป โดยมไิด้กาํหนดทางเลือกไวเ้จ้าพนักงานท้อง ถ่ิน

สามารถก ําหน ดทางเ ลือกได้เองแต ่ต้องเ ป็น ไปเพื่ อประ โยชน์ ใช ้ส อยของประ ชาชน ทั่วไ ป  

ตามขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด 

ดงันั้ น ดุลพินิจ จึงเ ป็นเร่ืองการใช ้อํานาจของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะภายใต้

ขอ้กาํหนดของกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือวา่เป็นองค์ท่ีสําคญัมากในปัจจุบนัเน่ืองจากมคีวามสัมพนัธ์

ใกลช้ิดกบัประชาชน และอยูใ่นพื้นท่ีประชาชนเขา้ถึงงา่ย การปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันของ

ไทย ได้แก ่องค์การบริหารส่วนจังหวดั องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ในสว่นน้ีผู ้ศึกษาจะทําการศึกษาถึงแนวความคิดท่ี

เกีย่วกบัการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทราบถึงความหมาย องค์ประกอบ ความสําคญั โครงสร้าง

ของการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ปัญหาในบทท่ี 4 ตอ่ไป 

ทฤษฎีการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ในประวติัศาสตร์ของโลกตะวนัตก มแีนวคิดท่ีแตกตา่ง

กนัถึง 3 สํานัก คือ 

สํานักแรก เป็นแนวความคิดของฝ่ายคดัคา้นการปกครองตนเองของท้องถ่ิน โดยเห็นวา่

การปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นหลกัการท่ีขัดขวางระบอบประชาธิปไตยท่ีมกีารเลือกตั้ง 

สํานักท่ีสอง เ ห็น วา่หลักการประช าธิปไตยได้แก ่การปกคร องโดยเสียงข้างมาก 

(Majority Rule)  และความเสมอภาค (Equality)  นั้ นไ มอ่าจตอบสน องตอ่ข้อเ รียก ร้องของการ
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ปกครองท้อง ถ่ินได้ เพราะการปกครองท้อง ถ่ินมีลักษณะคับแคบ เ ห็นแกท่้อง ถ่ินตนเป็นห ลัก 

(Parochial) หลากหลาย (diverse) มีแนวโน้มจะเป็นแบบคณาธิปไตย (Potentially oligarchic) และมี

ลกัษณะฉ้อฉลอาํนาจ (corrupt)  

สํานักท่ีสาม เห็นวา่ระบอบประชาธิปไตยกบัการปกครองท้อง ถ่ินนั้นเกีย่วพ ันกนัอยา่ง

ย่ิง ประชาชนตอ้งมเีสรีภาพ ประชาชนย่ิงเสียภาษีตอ้งมสิีทธิมเีสียงในการบริหารบา้นเมือง ต้องรู้วา่

ผูบ้ริหารจะทาํอะไร ผูบ้ริหารควรปรึกษาหารือกบัประชาชนในกิจการสาธารณะตา่ง ๆ และไมว่า่

ประชาชนจะอยูใ่นเมืองหรือหมูบ่้านล้วนตอ้งมเีสรีภาพในการบริหารทอ้ง ถ่ินเพื่อผลประโยชน์

ตนเองในทอ้งถ่ินเอง2 1

27 

2.3.1 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองตนเอง ท่ีมคีวามสัมพันธ์กบัแนวคิด

และทฤษฎีการกระจายอาํนาจ ซ่ึงไดม้ีนักวชิาการหลายทา่นไดใ้ห้ความหมายของการปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี2 2

28 

ฮอลโลเวย์ (Holloway) กลา่ววา่ การปกครองท้อง ถ่ิน  หมายถึง องค์กรท่ีมีอาณาเขต

แน ่น อน  มีประชากรตามหลักเกณฑ์ ท่ีกาํหนด มอีํานาจในการปกครองตนเอง มีอํานาจในการ

บริหารงานคลงัเองและมสีภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนในชมุชน   

ร็อบสัน (Robson) ให้ ความหมายวา่ การปกครองท้องถ่ินหมายถึง การปกครองส่วน

หน่ึงของประเทศ ซ่ึงมีอาํนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสมควร อํานาจอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามสมควร อํานาจอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของท้องถ่ิน มิใชช่ ุมชนท่ีมีอํานาจอธิปไตย 

องค์กรปกครองทอ้งถ่ินมสิีทธิตามกฎหมายและมีหน ่วยงานท่ีจําเ ป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินนั้นเอง 

วทิ (Wit) กลา่ววา่การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง หน ่วยงานท่ีรองจากรัฐบาลกลางให้

อาํนาจหรือกระจายอาํนาจให้หนว่ยการปกครองท้อง ถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนมอีํานาจในการ

ปกครองรว่มกนั มีอิสระในการบริหารงาน มีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอํานาจจาก

รัฐบาลกลาง มอีาํนาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายในทอ้งถ่ิน มเีขตอาํนาจของตนเอง 

27 ฉัตรชยั รือหาร. เลม่เดิม. หน้า 41-45. 
28 โอฬาร ถ่ินบางเตียว.(2546). การเมืองท้องถ่ินกับการน ํารูปแบบการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี

โดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถ่ินของเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง.หน้า 13-14. 
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คลาร์ก (Clarke) ให้ความหมายของการปกครองท้อง ถ่ินวา่ เป็นส่วนการปกครองของ

ประเทศหรือรัฐซ่ึงมีอํานาจสําคัญท่ีรับผิดชอบในการดําเ นินเร่ืองตา่งๆท่ีเกี่ยวกบัประชาชนใน

ทอ้งถ่ินหรือในขอบเขตแหง่หน่ึงแหง่ใดโดยเฉพาะ และเป็นการสมควรท่ีจะมอบเ ร่ืองดงักลา่วให้

หนว่ยการปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารโดยมฐีานะเป็นรองจากการบริหารของรัฐบาลในสว่นกลาง 

มอนตากู (Montague) กลา่ววา่ การปกครองท้อง ถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีมีการ

เลือกตั้งโดยอิสระท่ีจะเลือกผู้บริหารท้อง ถ่ิน มอีาํนาจอิสระในการบริหารงานได ้โดยปราศจากการ

ควบคมุจากราชสว่นกลางหรือส่วนภูมภิาค แตห่น ่วยการปกครองท้องถ่ินยงัตอ้งอยูภ่ายใต้บทบังคับ

วา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศไมไ่ดเ้ป็นรัฐอิสระ 

อุทัย หิรัญโต2 3

29ให้ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาล

มอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถ่ินใดท้อง ถ่ินหน่ึงจัดการปกครองและดําเ นินการบางอยา่ง โดย

ดาํเนินการกนัเองเพื่อบําบัดความตอ้งการของประชาชนในช ุมชน การบริหารงานท้องถ่ินมกีาร

จดัเ ป็นองค์กร มีเจา้หน้าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ีมคีวามเป็นอิสระ

ใน การบริห ารและมีการควบคุมจากรัฐบาลด้วยวิธีการตา่งๆตามความเหมาะสมปราศจากการ

ควบคมุจากรัฐไมไ่ด ้

ดงันั้ น จึงสรุปได้วา่ การปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบ

อาํนาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองตนเอง โดยให้มีหน ่วยงานการปกครองท้อง ถ่ินทําหน้าท่ี

เกี่ยวกบัการบริหารพ ัฒนาและให้บริการแกป่ระชาชนในเขตพื้นท่ี องค์การหนว่ยการปกครอง

ทอ้งถ่ินดังกลา่วมอีํานาจในการกาํหนดนโยบาย ตัดสินใจและดําเ นินกิจการภายใตข้อบเขตของ

กฎหมายท่ีกาํหนดภายในท้องถ่ินของตนเทา่นั้ น และหน่วยการปกครองท้อง ถ่ินน้ีต้องอยูใ่นความ

ดูแลของรัฐบาลกลาง 

2.3.2 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การปกครองสว่นทอ้งถ่ินมอีงค์ประกอบท่ีสําคญัดงัตอ่ไปน้ี2 4

30  

1. สถานะตามกฎหมาย หมายความวา่ หากประเทศใดกาํหนดเร่ืองการปกครองทอ้งถ่ิน

ไวใ้นรัฐธรรมนู ญของประเทศ การปกครองท้อง ถ่ินในประเทศนั้ นจะมีความเข้มแข็งกวา่การ

ปกครองท้องถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอ้ความท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้ น เป็นการ

แสดงให้เห็นวา่ประเทศนั้นมนีโยบายท่ีกระจายอาํนาจอยา่งแท้จริง 

29 อุทยั หิรัญโต. (2523). การปกครองท้องถ่ิน. หน้า2. 
30 แหลง่เดิม.หน้า 22. 
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2. พื้นท่ีและระดับ ปัจจัยท่ีมีความสําคัญตอ่การกาํหนดพื้นท่ีและระดับของหน่วยการ

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมหีลายประการ เชน่ ปัจจยัทางภูมศิาสตร์ ประวติัศาสตร์ เชื้อชาติ และความ

สํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงมีกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดพื้นท่ีและระดบัของหน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็น 2 ระดับ คือ หน ่วยการปกครองทอ้ง ถ่ินขนาดเล็กและหน่วยการ

ปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ ่หน ่วยการปกครองท้องถ่ิน ท่ีสามารถให้การบริการและบริหารงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพได้ ควรมปีระชากรประมาณ 50,000 คน แตก่ย็ ังมีปัจจัยอ่ืนท่ีตอ้งพิจารณาด้วย 

เชน่ ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได ้และบุคลากร เป็นตน้ 

3. การกระจายอาํนาจและหน้าท่ี การท่ีจะกาํหนดให้ท้องถ่ินมอีาํนาจและหน้าท่ีมากน้อย

เพียงใด ข้ึนอยูก่บันโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคญั 

4. องค์การนิติบุคคล จัดตั้ง ข้ึนโดยผลแห่งกฎหมาย แยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล

แห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองท่ีแน ่นอน มีอํานาจใน การกาํหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ 

ควบคมุให้มกีารปฏิบติัตามนโยบายนั้นๆ 

5. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผูบ้ริหารจะต้องไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนใน

ท้องถ่ินนั้ นๆ ทั้งหมดห รือบางส่วน เพื่ อแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมอืงการปกครองของ

ประชาชน โดยเลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของตนเอง 

6. อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช ้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบติักิจการ

ภายในขอบเขตกฎหมาย โดยไมต่้องขออนุมติัจากรัฐบาลกลางและไมอ่ยูใ่นการบังคับบญัชาของ

หนว่ยงานทางราชการ 

7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจดัเก็บรายได้ การจดัเก็บภาษีตามขอบเขตท่ี

กฎหมายไดก้าํหนดให้ เพื่อให้ทอ้งถ่ินมรีายไดเ้พียงพอท่ีจะทาํนุบาํรุงทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหน้าตอ่ไป 

8. การควบคมุดูแลของรัฐ เมื่อไดรั้บการจดัตั้งแล้วยังคงอยูใ่นการกาํกบัดูแลจากรัฐเพื่อ

ประโยชน์และความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยรวม โดยการมอิีสระในการดาํเนินงานของ

หน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้ น มไิด้หมายความวา่ มอิีสระเ ต็มท่ีทีเดียว แตจ่ะหมายถึงเฉพาะอิสระ

ในการดาํเนินการเทา่นั้ น เพราะมเิชน่นั้นแลว้ท้องถ่ินจะกลายเป็นรัฐอธิปไตย รัฐจึงตอ้สงวนอาํนาจ

ในการควบคมุดูแลอยู ่

สรุปได้วา่ การปกครองท้องถ่ินประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญั คือ การเป็นองค์กรท่ีมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล มีการเ ลือกตั้ง  มีเขตการปกครอง มงีบประมาณรายได้ มีบุคลากร มีความเป็น

อิส ระในการปกครองตนเองตามสมควรตามอํานาจหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยมี

ความสัมพันธ์กบัสว่นกลางในฐานะหนว่ยงานรอง ตลอดจนการให้ความสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การมี

สว่นรว่มของประชาชน  
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2.3.3 ความสําคญัของการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

จากแนวคิดในการปกครองท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐ 

ในการท่ีจะรักษาความมัน่คงแ ละความผ าสุ กของประชาช นโดยยึดหลักการกระจายอําน าจ 

การปกครองให้สอดคล้องกบัหลักการให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการปกครองประเทศ โดยการ

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมคีวามสําคญัดงัน้ี2 5

31 

1. การปกครองท้อง ถ่ินเป็น กลไกท่ีสนั บสนุ นให้ ประช าชนปกป้องและส่ง เสริ ม

ผลประโยชน์ของตนในแง ่การเมอืง เพราะเป็นกลไกท่ีชว่ยให้ประชาชนได้มสี่วนมีเสียงในการ

เสนอความต้องการของตน ปกป้องผลประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอ่ให้เกดิประโยชน์แก ่

ตนและช ุมชน ท่ีเป็นเชน่น้ีไดก้็เพราะหน่วยการปกครองท้องถ่ินมขีนาดยอ่ม ซ่ึงประชาชนสามารถ

สอดสอ่งดูแลการกระทําของตวัแทนตนไดอ้ยา่งใกลช้ิด และสามารถเปล่ียนแปลงตวัแทน หากเห็น

วา่ผลประโยชน์ของตนไมไ่ด้รับการตอบสนอง 

2. การปกครองท้อง ถ่ินชว่ยให้ประชาชนได้ฝึกฝนและพฒันาบทบาททางการเมอืงใน

ระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากการปกครองทอ้ง ถ่ินสง่เสริมแนวทางประชาธิปไตยฉบบัยอ่เพราะมี

ขอบเขตไมก่วา้งเกินไปและไมซ่ับซ้อนเกิน ไป ประช าช นยอ่มสามารถสั งเกตกระบวนการ

ประชาธิปไตยแตล่ะขั้นตอนไดอ้ยา่งช ัดเจนกวา่กระบวนการระดับชาติและประชาชนยังสามารถ

ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหวา่งบทบาทของตนเอง บทบาทของตัวแทนกบัหนทางการเมอืงและ

การบริหารท่ีมีตอ่ประชาชนโดยส่วนรวมด้วย โดยทั่วไปทุกประเทศประชาธิปไตยการเมืองระดับ

ทอ้งถ่ินเป็นแหลง่ฝึกฝนนักการเมืองผู ้จะกา้วหน้าไปสู่ระดับการเมอืงท่ีสูง ข้ึนไปจนถึงการเมือง

ระดบัชาติ 

3. การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลาง การท่ีรัฐบาลกลางไดผ้ลกัภาระ

การบริการส่วนหน่ึงให้แกห่น ่วยการปกครองท้อง ถ่ินรับผิดชอบ ยอ่มเป็นการแบง่เบาภาระของ

รัฐบาลกลางและในขณะเดียวกนัก็เป็นการหันเหความไมพ่อใจท่ีอาจกอ่ตวัข้ึน เน่ืองจากประชาชน

ในท้องถ่ินไมไ่ด้รับบริการท่ีดี ทั้ง น้ี เพราะรัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการนั้ นเอง 

ลกัษณะเชน่น้ี เป็นการบรรเทาปัญหาท่ีประเทศกาํลังพ ัฒนาส่วนใหญป่ระสบ คือ ปัญหาการทุม่เท

ความสนใจอยูท่ี่รัฐบาลกลางเพียงอยา่งเดียว 

4. การปกครองทอ้ง ถ่ินเป็นจุดรองรับและรวบรวมความต้องการเบ้ืองตน้ของประชาชน 

การท่ีระบบการเมอืงใดจะคงอยูไ่ด้นั้นตอ้งสามารถรับรู้ความตอ้งการดา้นตา่งๆของประชาชนและ

31 อนันต์ อนันตกลู. (2521). การปกครองท้องถ่ิน.หน้า.6-7. 
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การปรับตนเองให้ตอบสนองตอ่ความตอ้งการดังกลา่วได้ ภาระส่วนหน่ึงในการรวบรวมความ

ตอ้งการของประชาชนมกัตกอยูก่บักลุม่ผลประโยชน์ พรรคการเมือง และส่ือมวลชน แตใ่นประเทศ

กาํลังพ ัฒนาซ่ึงกลุม่ผลประโยชน์สนใจเฉพาะเร่ืองของตน เพื่อกลุม่ยอ่ยและพรรคการเมอืงมิได้มี

สาขารองรับในท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ินอาจเป็นสว่นชว่ยรวบรวมความต้องการของประชาชน

ไดอี้กส่วนหน่ึงกลา่วคือ ชว่ยรวบรวมปัญหาและความตอ้งการระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงสะท้อนบรรยากาศ

ความตอ้งการและพฤติกรรมทางการเมอืงระดบัชาติไดบ้างสว่น เชน่  ถา้ประชาชนมีปฏิกิริยารุนแรง

ตอ่หน ่วยการปกครองท้อง ถ่ินในประเด็นปัญหาใด รัฐบาลกลางอาจต้องรีบดาํเนินการคล่ีคลาย

ปัญหานั้นตลอดจนอาจวางมาตรการป้องกนัปัญหาลักษณะเดียวกนัท่ีอาจกอ่ตัวในทอ้งถ่ินอ่ืนด้วย 

2.3.4 การบริหารราชการสว่นทอ้งถ่ิน  

การปกครองท้อง ถ่ินของประเทศไทย เร่ิมมีข้ึนคร้ังแรกในสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 ทรงตราพระราชกาํหนดสุขาภิบาล ข้ึนเป็นคร้ังแรกและบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 หมวดท่ี 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

มสีาระโดยสังเขปเกีย่วการบริหารราชการสว่นทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นองค์กร การให้องค์กรสว่นท้อง ถ่ินมอิีสระในการบริหารงาน ตามความต้องการ

ของท้อง ถ่ิน โดยต้องประกอบดว้ยสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมา

จากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ินและมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 4 ปี 

2. ดา้นการบริหาร การให้องค์กรส่วนท้อง ถ่ินมีการกาํหนดนโยบายการปกครอง การ

บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมอีํานาจหน้าท่ีของตน รวมถึงการให้ มี

คณะกรรมการพนักงานสว่นทอ้งถ่ินเพื่อทําหน้าท่ีให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั้งและให้พนักงาน

ลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินพน้จากตาํแหน ่งโดยคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู ้แทน

หนว่ยราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผูแ้ทนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีจาํนวนเทา่กนั 

เป็นผูด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

3. ดา้นอํานาจหน้าท่ี ให้มีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ินและระหวา่ง

ทอ้ง ถ่ินดว้ยกนั โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจให้ทอ้ง ถ่ิน โดยเฉพาะเ ร่ืองการจดับริการสาธารณะ

และการจดัแบง่รายไดจ้ากภาษีอากร โดยมคีณะกรรมการในลักษณะเดียวกนักบัคณะกรรมการสว่น

ทอ้งถ่ิน เป็นผู้ทาํหน้าท่ีดงักลา่วและเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนทุก 5 ปี นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดให้มี

หน้าท่ีในการบํารุง รักษาศิลปะ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ิน การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัการศึกษาและการจัดการสาธารณสุขดว้ย 

4. ดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนรว่ม

ในด้านการบริหารตา่งๆ เชน่เดียวกนักบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเสนอ
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ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินและคณะผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน และการให้ประชาชนมีสิทธิเสนอออก

ขอ้บญัญติัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเสนอกฎหมายตอ่รัฐสภาได ้

2.3.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหนว่ยการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบให้กบัหนว่ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการท่ีเป็นอยู ่

ในบางประเทศมขีอ้พิจารณา ดงัน้ี2 6

32 

1. เป็นงานท่ีเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมของทอ้ง ถ่ินและการอํานวยความสะดวกในชีวิต

ความเป็นอยูข่องชมุชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากนั้ น ในด้านการ

อาํนวยความสะดวกในวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องคนในท้องถ่ิน หน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบได้แก ่การ

จดัทาํถนน สะพาน สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม การกาํจดัขยะมลูฝอย  

2. งานท่ีเกีย่วกบัการป้องกนัภยั รักษาความปลอดภยั ไดแ้ก ่งานตาํรวจ งานดบัเพลิง 

3. งานท่ีเกีย่วกบัสวสัดิการสังคม งานด้านน้ีมีความสําคัญสําหรับคนในท้องถ่ิน ดงันั้ น 

จึงเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตอ้งจัดให้มหีรือตอ้งรับผิดชอบรว่มมือกบัรัฐบาลเพื่อ

แกปั้ญหา เชน่การจดัให้มบีริการทางสาธารณสุขในทอ้งถ่ินเพื่อให้การบริการประชาชน การจดัให้มี

สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา คนพิการ เป็นตน้ 

4. งาน ท่ีเกี่ยวกบัการพาณิชย์ของท้อง ถ่ิน งานประเภ ทน้ีถือเป็น กิจการท่ีบริการให้

ประชาชน ซ่ึงหากปลอ่ยให้ประชาชนดําเนินการอาจไมไ่ด้รับผลดีเทา่ท่ีควร ได้แกก่ารจดัตั้งสถานธ

นานุ บาล การจัดตลาด การจัดบริการเ ดินรถ เป็นต้น  และงานตา่งๆ เหลา่น้ี  เป็นงานท่ีมีรายได ้

สามารถเรียกเกบ็คา่บริการจากประชาชนได ้

 

2.4 แนวคิดและหลักการทีเ่ก่ียวกับการเลื อกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการ

จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กาํหน ดให้ สมาชิ กสภ าท้อง ถ่ินแ ละผู้บริห ารท้อง ถ่ินต้องมาจากการเลือกตั้ง เ ป็น

องค์ประกอบประการหน่ึงตามวถีิทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักการ

กระจายอํานาจ แตอ่ยา่งไรก็ตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นก็มรูีปแบบ

และวธีิการท่ีแตกตา่งไปจากการเลือกตั้งในระดับชาติดว้ยเชน่กนั กลา่วคือ ในการเลือกตั้งระดับชาติ

เพื่อจะได้มาซ่ึงผูแ้ทนในการปกครองประเทศ จะมีการรวมอาํนาจบริหาร (Centralization) ทั้งหมด

เขา้สู ่สว่นกลางเพื่อบริหารประเทศ และจะมกีารแบง่อาํนาจ (Deconcentration) บางส่วนโดยการให้

มตีวัแทนหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐเขา้ไปปกครองในระดบัจังหวดัหรืออาํเภอโดยท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบ

32 ชวูงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถ่ินไทย. หน้า19. 
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อาํนาจการตัดสินใจ การวนิิจฉัยส่ังการระดับหน่ึงภายในกรอบวตัถุประสงค์ของกฎหมายให้กบั

เจา้หน้าท่ีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แตก่ารวนิิจฉัยส่ังการนั้ นยังคงอยูภ่ายใต้การบงัคับบัญชาของ

สว่นกลาง แตสํ่าหรับหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  การเลือกตั้งในระดับทอ้งถ่ินนั้ น

ถือเป็นสว่นประกอบสําคัญ ทั้ง น้ีก็เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะพึ่งตนเอง ตดัสินใจ และวนิิจฉัยส่ัง

การในการบริหารทอ้งถ่ินของตนเองได ้ซ่ึงจะทาํให้บริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตอ้งจดัทาํนั้นเกดิความรวดเร็วข้ึน  

2.4.1 หลกัการเกีย่วกบัการเลือกตั้งผูแ้ทนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หากเปรียบการปกครองทอ้งถ่ินเป็นเส้นเลือดท่ีสําคญัของการกระจายอํานาจผา่นการ

บริหารราชการแผน่ดินภายในรัฐ การเลือกตั้งผูแ้ทนของทอ้งถ่ินกอ็าจเปรียบเสมอืนอวยัวะสว่นใดสว่น

หน่ึงท่ีมีความสําคญัตอ่สังคมของการปกครองทอ้งถ่ินเชน่เดียวกนั เพื่อท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีดี นอกจากจะตอ้งเป็นการเลือกตั้งท่ีเป็นไปตามหลักการอนัเป็นพื้นฐาน

ทัว่ไปของการเลือกตั้งแลว้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ินยงัจะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัการดงัตอ่ไปน้ีอีกดว้ย คือ2 7

33 

1. หลกัการกระจายอาํนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หลักการกระจายอํานาจถือเป็นหลักการท่ีสําคญัอนัดับแรก ดังท่ีแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐไดก้าํหนดถึงการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินไวว้า่ “รัฐ

ตอ้งกระจายอาํนาจให้ท้องถ่ินพึ่ งตนเองและตัดสินใจในกจิการท้อง ถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีสว่นรว่มในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง่รัฐ พฒันาเศรษฐกิจ

ทอ้ง ถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน

ทอ้งถ่ินให้ทั่วถึงและเทา่เทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เ ป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญโ่ดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้ น” ซ่ึงหลักการ

กระจายอาํนาจไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจแยกพิจารณาไดอี้ก ดงัน้ี 

  1.1  การปกครองตนเองต้องเ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน อาจ

กลา่วให้ช ัดเจนไดว้า่หลกัดงักลา่วน้ีคือ หลกัเคารพเจตนารมณ์ของราษฎรในท้องถ่ิน หมายถึงการ

ให้ทอ้ง ถ่ินใดปกครองตนเองต้องถือความมุง่หมายของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นหลักในการกาํหนด

33 สรญา คนัธารัตนกลุ. (2548). ปัญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก

สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน. หน้า 11-60. 
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อาํนาจหน้าท่ีให้แกท่้องถ่ิน และให้ประชาชนในท้องถ่ินเป็นฝ่ายตดัสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการเองเพื่อ

กระทาํกจิการใดๆ ตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวไ้ด้2 8

34 

  1.2 การปกครองตนเองอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของส่วนกลาง ในการกระจายอาํนาจ

ปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิใชว่า่เมื่อส่วนกลางไดก้ระจายอํานาจไปสู่ทอ้งถ่ินแล้ว

สว่นกลางจะปลอ่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาํเ นินการตา่งๆ ไดอ้ยา่งอิสระทั้งหมด เน่ืองจาก

ความหมายของการกระจายอาํนาจ คือ การกระจายอาํนาจทางปกครองเทา่นั้ น ซ่ึงทาํให้สง่ผลตามมา 

2 ประการด้วยกนั คือ ประการแรก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถตัดสินใจได้ดว้ยตนเอง ทํา

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมสีภาพเป็นนิติบุคคล และประการท่ีสอง การกระจายอํานาจนั้ นยัง

ถูกจํากดัโดย “การกาํกบัดูแล” จากส่วนกลาง 2 9

35ซ่ึงอาจกลา่วไดว้า่ความเป็นอิสระของท้อง ถ่ินนั้ นยัง

ตอ้งถูกควบคุมกาํกบัโดยรัฐท่ีมอียูเ่หนือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั่นเอง ดงันั้น จึงถือได้วา่การ

กาํกบัดูแลเป็นสาระสําคญัประการหน่ึงของการกระจายอาํนาจ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกไ็ด้

บัญญัติเร่ืองการกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน โดยกลา่วไวว้า่ “การกาํกบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทําเทา่ท่ีจาํเ ป็นและมหีลกัเกณฑ์ วธีิการ และเ ง่ือนไขท่ีช ัดเจน สอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ทั้ง น้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติโดยต้อง

เป็นไปเพื่ อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็น

สว่นรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหง่หลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ในทอ้งถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวม้ิได”้ 

2. หลกัความเป็นอิสระในการปกครองทอ้งถ่ิน  

องค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินทั้งหลายยอ่มมีความเป็นอิสระภายใตห้ลกัการกระจาย

อาํนาจ ทั้งในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการ

คลงั  และมอีาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยหลกัความเป็นอิสระในการปกครองท้องถ่ินนั้ น

อาจกลา่วได ้ 2 สว่น คือ 

2.1 ความเป็นอิสระในการเลือกสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน ตามท่ี

กาํหนดในรัฐธรรมนูญโดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในหลายๆ ดา้น ความ

เป็นอิสระในการเลือกสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ินถือวา่เป็นความอิสระในระบบการ

กระจายอํานาจ ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกบัความมอิีสระในการกาํหนดนโยบายการปกครองภายใน

ทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีการให้ท้อง ถ่ินมอิีสระในการเลือกสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินได้

34 พรชยั รัศมแีพทย์. (2541). หลักกฎหมายการปกครองท้องถ่ินไทย. หน้า18. 
35 สมคิด เลิศไพฑรูย์ . (2539). รวมบทความกฎหมายการปกครองท้องถ่ิน. หน้า 41. 
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เองยงัเ ป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินไดเ้ขา้ไปมีสว่นร่วมในการปกครองตนเองอยา่ง

ใกล้ชิด และยังส่งผลดีในดา้นความเชื่อม ัน่  เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินได้

อยา่งตรงเป้าหมายและมปีระสิทธิภาพอีกดว้ย 

2.2  ความเป็น อิส ระใน การบริหาร กิจการขององ ค์กรปกคร องส่วนท้อง ถ่ิน 

นอกจากรัฐธรรมนูญจะกาํหนดให้ท้องถ่ินมคีวามเป็นอิสระในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ

ผูบ้ริหารท้องถ่ินแลว้ ท้องถ่ินกค็วรจะมอิีสระในการบริหารกจิการของท้องถ่ินเองดว้ย เชน่มอีํานาจ

ในการจัดหารายได้3 0

36 เชน่ การจัดเก็บภาษี การออกพันธบตัร การพาณิชย์ เป็นตน้ เพื่อทาํให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมรีายไดม้ากพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ นอกจากน้ีก็ควรให้องค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินมอิีสระในการกาํหนดนโยบาย โดยท่ีนโยบายการบริหารจัดการน้ีจะตอ้งไมข่ดักบันโยบาย

การปกครองประเทศ 

3.  หลกัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการปกครองทอ้ง ถ่ิน  

ประชาชนในท้องถ่ินทุกคนโดยเฉพาะผู้มสิีทธิเลือกตั้ง  ถือวา่เป็นผู้ท่ีมีส่วนรว่มใน

การปกครองท้อง ถ่ินของตนตามท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้การมีส่วนรว่มของประชาชนในการ

ปกครองทอ้งถ่ินนั้นอาจแยกเป็นเร่ืองท่ีสําคญัได้ดงัน้ี 

3.1  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ใน

การเ ลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 

ภายใตก้ฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินแตล่ะประเภทในปัจจุบัน อนัได้แก ่องค์การบริหาร

ส่วน จงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วน ตําบล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพ ัทยา ล้วนแตไ่ด้

กาํหนดให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน

เขตทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งส้ิน3 1

37 

3.2  ประชาชนผู้มสิีทธิเ ลือกตั้งสามารถถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้ง ถ่ินได  ้เมื่อประชาชนผู้มสิีทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินใดเห็นวา่สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูใ้ดไมเ่หมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน ่งตอ่ไป ก็มสิีทธิท่ีจะลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ินผูน้ั้ นให้พ ้นจากตาํแหนง่ไดโ้ดยทาํตามหลักเกณฑ์

ท่ีพระราชบัญญัติวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

กาํหนดได ้

36 ประทาน คงฤทธิศึกษากร. (2534). การปกครองเมืองพัทยา.หน้า 6. 
37 ประหยดั หงส์ทองคาํ.(2520). กฎหมายปกครองท้องถ่ิน.หน้า 422. 
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3.3  ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสามารถริเร่ิมเสนอข้อบญัญติัทอ้ง ถ่ินได ้ประชาชน

ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในทอ้ง ถ่ินมสิีทธิท่ีจะเข้าชื่อกนัพร้อมกนัเสนอรา่งขอ้บัญญัติท้องถ่ินตามความ

คิดเห็นของตนตอ่ประธานสภาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทอ้งถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญติัทอ้งถ่ินนั้ น โดยทํา

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีพระราชบญัญติัวา่ด้วยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญัติท้องถ่ินกาํหนดได ้

3.4  ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของสภาท้องถ่ินได้ ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกเขา้ไปเพื่อให้ทาํประโยชน์

แกท่้องถ่ิน โดยสามารถเขา้รว่มฟังการประชมุสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งสามารถ

ตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินวา่ตรงกบัปัญหาความเดือดร้อนและมกีารแกไ้ข

ท่ีตรงตอ่ความตอ้งการของประชาชนหรือไม ่ทั้งยงัสามารถตรวจสอบการจดัทําขอ้บญัญติัหรืออบงัคับ

งบประมาณรายจา่ยและติดตามการจา่ยงบประมาณวา่ถูกตอ้งโปรง่ใสและเกดิประโยชน์หรือไม ่3 2

38 

2.4.2  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

บทบญัญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 ไดก้าํหนดหน้าท่ี

ของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งไวใ้น มาตรา 235 โดยกาํหนดให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เป็นผู้

ควบคุมและดาํเนินการจดั หรือจดัให้มกีารเลือกตั้งประเภทตา่งๆ สําหรับในส่วนของการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการเลือกตั้งกย็งั เป็นองค์กรหลกัท่ีทาํหน้าท่ี

ดาํเนินการจดัการเลือกตั้งด้วยเชน่กนั และเพื่อความเข้าใจท่ีมากข้ึนในส่วนน้ีผูเ้ ขียนจะกลา่วถึง

โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามท่ีพระราชบญัญัติจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

พ.ศ. 2545 ทั้ง 5 ฉบบักาํหนด กาํหนดไวด้งัตอ่ไปน้ี 

1.  องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันั้นมอียูด่ว้ยกนั 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสภาองค์การ

บริห ารส่วนจังหวดั และฝ่ายผูบ้ ริห ารองค์การบริหารส่วนจังหวดั โดยแตล่ะฝ่ายจะมาจากการ

เลือกตั้ง ดงัน้ี 

ก. สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ซ่ึงทาํหน้าท่ีเ ป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกขอ้บัญญัติตา่งๆ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัจะมีประธานสภ าองค์การบริหารส่วน จงัห วดั 1 คน และรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอีก 2 คนท่ีมาจากการเ ลือกตั้งโดยทางออ้ม โดยการเลือก

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

38 ผอ่งศรี เจิมสวสัด์ิ. (2543,พฤศจิกายน).“การเลือกตั้งผูน้ําทอ้งถ่ินแตล่ะระดับ,” วารสาร

พัฒนาชุมชน, 39(11). หน้า 22. 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัในแตล่ะจงัหวดัจะมีจาํนวนไมเ่ทา่กนัข้ึนอยูก่บั

จาํนวนประชากรของจังห วดันั้ นๆ โดยทั่วไปจะมีจํานวนตั้งแต ่24 คน ถึง  48 คน  มีวาระอยูใ่น

ตาํแหนง่คราวละ 4 ปี และจะดํารงตาํแหน ่งติดตอ่กนัเกิน 2 วาระไมไ่ด้ สว่นคณุสมบติัของผู้สมคัร

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีการกาํหนดรายละเอียดไวใ้น มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 2540 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546  

ข. นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัทาํหน้าท่ีเป็นฝ่าย

บริหาร เพื่ อบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัทั้งหมด โดยในปัจจุบันกฎหมายจัดตั้ง

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัไดก้าํหนดให้นายกองค์การบริหารสว่นจังหวดัตอ้งมาจากการเ ลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน 

2.  เทศบาล  

เทศบาลมเีขตพื้นท่ีความรับผิดชอบตามท่ีพระราชกฤษฎีกากาํหนดสําหรับโครงสร้าง

ของเทศบาลประกอบดว้ย 

ก. สภาเทศบาล ทําหน้าท่ีในการออกกฎหมาย รวมถึงควบคุมตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย

ให้อํานาจไว ้เชน่ การตราเทศบัญญัติ การควบคมุฝ่ายบริหาร เป็นต้น สภาเทศบาลประกอบด้วย

สมาชิ กซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประช าชน  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระในการดํารง

ตาํแหนง่คราวละ 4 ปี จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของสภาเทศบาล 

ดงัน้ี 

สภาเทศบาลตาํบล  ประกอบดว้ยสมาชิก 12 คน 

สภาเทศบาลเมอืง ประกอบดว้ยสมาชิก 18 คน 

สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิก 24 คน 

ข. น าย กเทศมน ตรี  ทําห น้ าท่ี เ ป็น หั วห น้ าฝ่ ายบริห าร  โ ดย กฎ ห มา ยก ําห น ดใ ห้

นายกเทศมนตรีมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล  มีวาระในการดํารง

ตํา แ ห น ่ งคร าวละ ไมเ่กิน  4 ปี  แ ละจะ ดําร ง ตําแ ห น ่ งติดต ่อก ัน  2 วา ร ะไ มไ่ ด้ น อกจา ก น้ี

นายกเทศมนตรีอาจแตง่ตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมใิชส่มาชิกสภาเทศบาล เพื่อเ ป็นผูช้ ว่ยเหลือใน

การบริหารราชการตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายกเทศมนตรีอาจแตง่ตั้ง ท่ีปรึกษาและ

เลขานุการนายกเทศมนตรีไดอี้กด้วย 

3.  องค์การบริหารสว่นตาํบล  

องค์การบริหารสว่นตาํบลมโีครงสร้างประกอบด้วยสภาองค์การบริหารสว่นตําบลและ

นายกองค์การบริหารสว่นตาํบล 
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ก. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลร่าง

ขอ้บัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปี และรา่งขอ้บญัญัติ

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม รวมทั้งควบคมุการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลให้

ไปตามนโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ขอ้บัญญัติ ระเ บียบ และขอ้บงัคับของ

ทางราชการ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

จาํนวนหมูบ่้านละ 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยประธานผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้งในแตล่ะหมูบ่า้นในเขตองค์การ

บริหารสว่นตําบลนั้ น อยา่งไรก็ตามหากเขตองค์การบริหารสว่นตําบลใดมีเพียง 1 หมูบ่า้นให้สภา

องค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจาํนวน 6 คน และใน

กรณี ท่ีเขตองค์การบริห ารส่วน ตําบลใดมีเพีย ง 2 หมูบ่้าน ให้องค์การบริ หารส่วนตําบลนั้ น

ประกอบด้วยสมาชิกสภ าองค์การบริหารส่วนตําบลจําน วนหมูบ่้านละ 3 คน โดยสมาชิกสภ า

องค์การบริหารสว่นตาํบลนั้นมวีาระดาํรงตาํแหนง่คราวละไมเ่กนิ 4 ปี 

ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายกาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี

นายกองค์การบริหารสว่นตาํบลคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเ ลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นายกองค์การ

บริหารสว่นตาํบลจะมวีาระในการดาํรงตาํแหนง่คราวละไมเ่กนิ 4 ปี และจะดาํรงตาํแหน ่งติดตอ่กนั

เกนิ 2 วาระไมไ่ด้ หากดาํรงตาํแหนง่ไมค่รบระยะเวลา 4 ปี กใ็ห้ถือวา่เป็น 1 วาระ นอกจากนั้นนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจแตง่ตั้งรองนายกองค์การบริห ารส่วนตําบลซ่ึงมิใชส่มาชิกสภ า

องค์การบริหารสว่นตาํบลเป็นผูช้ว่ยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นตาํบลไดไ้ม ่

เกนิ 2 คน และอาจแตง่ตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นตาํบลไดอี้กดว้ย 

4.  กรุงเทพมหานคร  

โครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สว่นท่ีเป็นสภากรุงเทพมหานครและ

สว่นท่ีเป็นฝ่ายบริหาร ซ่ึงไดแ้ก ่ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ก. สภากรุงเทพมหานคร ทาํหน้าท่ีในการตราขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร และทาํหน้าท่ี

ในการควบคมุการบริหารงานของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานครประกอบดว้ย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซ่ึงประชาชนเป็นผู้

เลือกตั้งเขา้มาในสภาโดยทางตรง จาํนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะข้ึนอยูก่บัการกาํหนดเขต

การเลือกตั้งเป็นคราว ๆ ไป กลา่วคือ การเลือกตั้งจะมีได้ตอ่เมือ่มพีระราชกฤษฎีกากาํหนดให้มีการ

เลือกตั้ง  โดยจะมีการกาํหนดวนัและเวลาของการสมคัรและการเลือกตั้ง รวมทั้งจาํนวนสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครและเขตการเ ลือกตั้งด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมวีาระการดาํรงตาํแหน ่ง

คราวละไมเ่กิน 4 ปี ซ่ึงสมาชิกสภากรุงเทพมหาน ครจะต้องประช ุมกนัเพื่อเ ลือกสมาชิกสภ า
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กรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพนคร 1 คน และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไมเ่กิน 

2 คน โดยประธานสภาและรองปรานสภากรุงเทพมหานครจะมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี 

ข. ผู ้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ผู ้วา่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าในการ

บริหารงานของกรุงเทพมหานคร กฎหมายจดัตั้งกาํหนดให้กรุงเทพมหานครมผูี้วา่ราชการได ้1 คน 

ซ่ึงมาจากการเ ลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และจากท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่การเลือกตั้ง ผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานครจะมีได้กต็อ่เมือ่มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้มีการเลือกตั้งเชน่เดียวกนั ผู ้วา่

ราชการกรุงเทพมหานครมีวาระการดํารงตําแห น ่งคราวละ 4 ปี และสามารถคัดเลือกรองผู้วา่

กรุงเทพมหานครไดไ้มเ่กนิ 4 คน เพื่อชว่ยบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

นอกจากน้ี ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครอาจเ ลือกเลขานุการและผูช้ ว่ยเลขานุการไดไ้มเ่กนิจาํนวน

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครได้อีกดว้ย 

5.  เมอืงพทัยา  

เมืองพ ัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมกีารปกครองและการ

บริหารท่ีเป็นอิสระ มโีครงสร้างประกอบไปดว้ย 

ก. สภาเมอืงพทัยา สภาเมืองพ ัทยาทําหน้าท่ีในการออกขอ้บญัญัติเมืองพ ัทยาและกาํกบั

ควบคมุฝ่ายบริหารเมืองพ ัทยา โดยประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพ ัทยาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชน มปีระธานสภาเมืองพ ัทยา 1 คน และรองประธานสภาเมอืงพทัยา 2 คน ซ่ึงเลือกจาก

สมาชิกสภาเมืองพทัยาดว้ยกนัเอง สมาชิกสภาเมอืงพทัยามวีาระในการดาํรงตําแหนง่คราวละไมเ่กิน 

4 ปี 

ข. น ายก เมือง พ ัทยา ใน อดีตน ายกเมือง พ ัทยามาจากกา รเ ลือกตั้ง โดย ทา งอ้อม  

โดยสมาชิกสภาเมืองพ ัทยาเป็นผูเ้ลือกตั้งสมาชิกดว้ยกนัเองคนหน่ึงเพื่อดํารงตาํแหน ่งนายกเมือง

พทัยา แตใ่นปัจจุบนัตาํแหนง่นายกเมอืงพทัยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตพื้นท่ี

เมอืงพทัยา นายกเมืองพทัยาเป็นผูบ้ริหารเมอืงพทัยา มีอาํนาจควบคมุและรับผิดชอบการบริหารงาน

ของเมอืงพทัยา รวมทั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานและลูกจา้งเมืองพทัยาอีกดว้ย3 3

39 

2.4.3 กระบวนการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินของประเทศไทย 

จาการประกาศใช ้กฎหมายเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน และผู้บริหารท้อง ถ่ินฉบับ

ปัจจุบนั เมือ่วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2545 สง่ผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงถา่ยโอนอํานาจในการควบคุม

และ ดําเ นิ น การ จัดห รือจัดให้ มีการเ ลือกตั้ งสมาชิ กส ภาท้อง ถ่ิน แ ละผู้บ ริห ารท้อง ถ่ิน  จา ก

39 สมคิด เลิศไพฑรูย์. (2547). กฎหมายปกครองท้องถ่ิน. หน้า 642. 
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กระทรวงมหาดไทยมาเป็นอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีกระบวนการในการจดัการ

เลือกตั้งดงักลา่ว คือ 

1.การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง  การเตรียมการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การสว่นจงัหวดั นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั สมาชิก

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมอืงพทัยา และนายก

เมอืงพทัยานั้น จะเกดิข้ึนภายใน 45 วนั  เมื่อมีกรณีตอ้งเลือกตั้งตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีจัดตั้งใหม ่ห รือเป็นกรณี ท่ีสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน หรือ

ผูบ้ริหารท้อง ถ่ินพ้นจากตําแหน ่ง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ซ่ึงอาจเป็นกรณีการตายหรือ

ลาออก คณะกรรมการการเ ลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเ ลือกตั้งภายใน 60 วนั นับแตว่นั ท่ีพ ้นจาก

ตาํแหนง่เพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ 3 4

40แตก่าํหนดระยะเวลาในการจดัให้มีการเลือกตั้งตามท่ี

กลา่วมาอาจมขีอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีท่ีมพีฤติการณ์พิเศษท่ีจาํเ ป็น คณะกรรมการการเ ลือกตั้งอาจมคีาํส่ัง

ขยายหรือยน่ระยะเวลาดงักลา่วได ้ซ่ึงในทางปฏิบติั การเตรียมการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั ซ่ึงมขีั้นตอนสําคญัใน

การเตรียมการเลือกตั้งดงัน้ี 

1.1 ระบบงานธุรการ สําหรับงานธุรการตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวดัตอ้งดาํเนินการมดีงัตอ่ไปน้ี 

การประกาศให้มกีารเลือกตั้ง ผู ้อาํนวยการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ซ่ึงคือ หัวหน้าพนักงานส่วนท้อง ถ่ิน จะเป็นผู้ประกาศให้มีการเ ลือกตั้งโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั3 5

41 

การแบง่เขตเ ลือกตั้ง  การแบง่เขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแบง่

ออกเป็นแตล่ะรูปแบบดงั น้ี  คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ให้แบง่เขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งเทา่กบัจาํนวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารจงัหวดัท่ีจะพึ่ งมใีนอาํเภอนั้น การเ ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หากเป็น

เทศบาลตําบล ให้แบง่ เขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง  เทศบาลเมือง ให้แบง่ เขตเทศบาลเป็น 3  

เขตเลือกตั้ง หรือเทศบาลนคร ให้แบง่เขตเทศบาลเป็น 4 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งเมอืงพทัยาให้แบง่ 

40 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 7. 
41 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 8. 
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เขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเ ลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ให้แบง่ เขต

หมูบ่า้นเป็นเขตเลือกตั้ง3 6

42สําหรับการกาํหนดเขตเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ให้ใชเ้ขตขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นเขตเลือกตั้ง3 7

43 

การกาํหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง3 8

44ให้ผูอ้ ํานวยการการเ ลือกตั้งประจาํองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินกาํหนดหนว่ยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งกอ่นวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ 20 วนั โดยท่ีการ

กาํหนดหน่วยเ ลือกตั้งจะตอ้งคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชน 

สว่นท่ีเลือกตั้งจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนเขา้ออกสะดวก มป้ีายหรือเคร่ืองหมายแสดงขอบเขต

บริเวณของท่ีเลือกตั้ง รวมถึงการคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูม้สิีทธิเลือกตั้ง3 9

45 

การรับสมคัรผูเ้ลือกตั้ง ผู ้อาํนวยการการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็น

ผูม้อีาํนาจหน้าท่ีในการรับสมคัรเลือกตั้ง รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนท่ีจาํเป็นเกีย่วกบัการเลือกตั้งดว้ย4 0

46 

1.2 การจดัทาํประกาศบญัชีรายชื่อผูม้ีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในการจัดทาํประกาศบญัชี

รายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัจะประสานกบัคณะกรรมการการ

เลือกตั้งส่วนกลาง และกรมการปกครอง โดยผูอ้ํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ทะเบียนราษฎร จะมีหน้าท่ีจดัทาํบัญชีรายชื่อผู ้มสิีทธิเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผูม้สิีทธิเลือกตั้งตาม

พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งจดัให้มกีารทาํทะเบียนรายชื่อผูม้สิีทธิเ ลือกตั้งจากหลกัฐานทางทะเบียนบา้นตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรแยกเป็นรายจงัหวดัไว ้

1.3 การสมคัรรับเลือกตั้ง ในขั้นตอนของการสมคัรรับเลือกตั้งจะเป็นหน้าท่ีผูอ้าํนวยการ

การเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีจะตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เชน่  

วฒุิการศึกษา คณุสมบติัทัว่ไป ลกัษณะตอ้งห้ามตา่ง ๆ เป็นตน้4 1

47 

1.4 การเตรียมบุคคลากรในการจดัการเ ลือกตั้งดา้นตา่ง ๆ นอกเหนือจากบุคลากรท่ีได้

กลา่วมาแล้ว ผูอ้ ํานวยการการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยความเห็นชอบจาก

42 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 13. 
43 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 16. 
44

 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 17. 
45 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 18. 
46 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 20. 
47

 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 44 

และมาตรา 45. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินจะแตง่ตั้ง ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  เป็นเจ้า

พนักงานผู้ดาํเนินการเลือกตั้ง  ซ่ึงประกอบดว้ยผูอ้ํานวยการประจาํหน ่วยเลือกตั้ง 1 คน คณะกรรมการ

ประจําหนว่ยเลือกตั้ง  7 คน และแตง่ตั้ง เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภ ัยประจาํท่ีเลือกตั้งอยา่งน้อยท่ี

เลือกตั้งละ 2 คน4 2

48 

นอกจากน้ียงัมบุีคคลากรท่ีนับวา่มคีวามสําคัญในการจดัการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

และผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ินเชน่กนั คือ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจา้หน้าท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

โดยแตง่ตั้งมาจากผู้มีสิทธิเ ลือกตั้ง ท่ีมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่น จังหวดัท่ีมีการเลือกตั้งนั้ น ซ่ึ ง

ผูอ้าํนวยการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระชมุปรึกษาหารือ กบัคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัแตง่ตั้งกอ่นวนัเลือกตั้งไมน่้อยกวา่ 20 วนั4 3

49 

2.การดาํเ นินการเลือกตั้ง สําหรับการดําเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

โดยมผูีม้สีว่นเกีย่วข้อง ได้แก ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั รวมถึงเจา้หน้าท่ีและบุคลากร 

มขีั้นตอนดงัน้ี 

2.1 การจดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นการจดัให้มกีารลงคะแนนเลือกตั้งในคหูาท่ี

จดัเตรียมไว ้เวลาท่ีกาํหนดไวใ้ห้ผูม้ีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได้ คือ ระหวา่ง

เวลา 08.00-15.00 น.4 4

50 

2.2 การตร วจสอบคุณ สมบัติผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ง  กรรมการประจําห น ่วยเลือกตั้งจะ

ตรวจสอบคณุสมบติัของผูม้สิีทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ตรวจสอบบตัร ประชาชนและ

คณุสมบติัทัว่ไปของผูม้ีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกอ่นท่ีจะจา่ยบตัรลงคะแนนเลือกตั้งให้แกผู่ ้มสิีทธิ

เลือกตั้ง4 5

51 

2.3 การนับบัตรเลือกตั้ง เ ป็นคะแนนการนําหีบบัตรเ ลือกตั้งและบัตรเ ลือกตั้งมาส่ง 

รวมถึงการรวบรวมผลคะแนนและรายงานผลคะแนน กฎหมายเลือกตั้งกาํหนดให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกบัวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งทาํโดยเปิดเผยและห้ามเล่ือน

48 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 23. 
49 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546, 

มาตรา 5. 
50 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 67. 
51 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 69. 
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หรือประวงิเวลาการนับคะแนน4 6

52และเมือ่มกีารนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนแลว้ 

จาํนวนบตัรเลือกตั้งท่ีมอียูท่ั้งหมด จาํนวนบตัรท่ีใชแ้ละจาํนวนบตัรเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง

แลว้จะไดรั้บการประกาศโดยเปิดเผย แล้วรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งตอ่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินโดยทนัที เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหนว่ย

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จะประกาศผลการนับคะแนนของเขตเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนไมต่รงกบัรายงานการใช ้

สิทธิของผู้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินจะตอ้งตรวจสอบให้ถูกตอ้ง และถา้ยงัไมถู่กตอ้งจะตอ้งจดัให้มกีารนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่4 7

53 

ถา้ยงัไมต่รงกนัอีกให้รายงานตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งพิจารณาวา่สมควรให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือไม ่

2.4 การประชมุกอ่นประกาศผลการเลือกตั้ง กอ่นท่ีจะมกีารประกาศลการเลือกตั้ง กอ่นท่ี

จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอยา่งเป็นทางการ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัจะมีการ

ประ ช ุมปรึกษาห ารือกนั วา่การ เลือกตั้ ง เ ป็น ไปโดยสุ จริตและเ ท่ียง ธรรมหรื อไม ่ใน กร ณี ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเ ห็นวา่การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมกจ็ะ

รายงานตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งตอ่ไป4 8

54โดยเมือ่คณะกรรมการการ

เลือกตั้งไดรั้บรายงานดงักลา่วมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัแลว้กท็ําการประช ุม

ปรึกษาหารือเพื่อจดัทาํใบประกาศผลการเลือกตั้ง แลว้แจง้กลบัไปท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวดัเพื่อให้แจง้การประกาศผลการเลือกตั้งตอ่ไป 

3.การประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มอีาํนาจในการประกาศผล

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัการ

เลือกตั้งทั้งระดบัชาติและระดับทอ้งถ่ินกาํหนดไว ้โดยการมีกรอบกาํหนดไวว้า่ “คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะตอ้งประกาศผลของการเลือกตั้งประจาํองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินภายในระยะเวลา 30 วนั

52
 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546, 

มาตรา 5 และมาตรา 6. 
53 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 94 

และพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546, 

มาตรา 6 
54 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 95. 
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นับแตม่กีารเ ลือกตั้ง”4 9

55โดยกอ่นการประกาศผลการเลือกตั้งทุกคร้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอ้ง

ตรวจสอบวา่การเลือกตั้งนั้นเ ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมเสียกอ่น ซ่ึงพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2545 ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 ไดใ้ห้อาํนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือมอีาํนาจใน

การส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมก่อ่นประกาศผลการเลือกตั้งไดห้ากการเลือกตั้งนั้ นมไิดเ้ ป็นไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรม โดยกอ่นท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมคีาํส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือส่ังให้มกีารนับคะแนนใหมน่ั้ น คณะกรรมการการเ ลือกตั้งจะตอ้งสืบสวนสอบสวน

ขอ้เท็จจริงแล้วจึงจะมคีาํวนิิจฉัยชี้ ขาด โดยคาํส่ังหรือคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการการเอกตั้งให้มกีาร

เพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งหรือให้มีการเ ลือกตั้งใหมก่อ่นการประกาศผลการเลือกตั้งน้ีมีสภาพบงัคับ

เด็ดขาดหรือถึงท่ีสุด (res judicata) ห รือกลา่วอีกนัยหน่ึงเป็นการใช ้อํานาจทางตุลาการ (Judicial 

function) ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผูท่ี้ได้รับผลจากคําส่ังดงักลา่วไมอ่าจนําไปอุทธรณ์หรือ

ฟ้องร้องตอ่องค์กรใดให้พิจารณาทบทวนได้ แมว้า่ผลการนับคะแนนของผู้สมคัรรับเลือกตั้งคนหน่ึง

จะได้รับคะแนนสูงสุดจากประชาชน แตถ่้าคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วพบวา่ การ

เลือกตั้งหรือการนับคะแนนไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งกจ็ะไม ่

ประกาศผลการเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีได้รับคะแนนสูงสุดผูน้ั้น ทั้งยงัจะส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมห่รือเรียกวา่เป็นการให้ “ใบเหลือง” แตถ่า้มหีลกัฐานพอเชื่อไดว้า่ความไมสุ่จริตท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งพบเป็นการกระทําของผู้สมคัรรับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนสูงสุด เพื่อไมใ่ห้มสิีทธิสมคัรรับ

เลือกตั้งใหม ่หรือเรียกวา่เป็นการให้ “ใบแดง” 

แตห่ากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแกผู่ส้มคัรรับ

เลือกตั้ง ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดําเ นินการโดยจะทําการประช ุม

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทาํใบประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วแจง้กลบัไปท่ีคระกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวดัเพื่อให้แจง้การประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ่ไป 

4.การคดัค้านผลการเ ลือกตั้ง  ในเ ร่ืองของการคดัคา้นการเลือกตั้ง สามารถพิจารณาใน 2 

ประเด็นท่ีเกีย่วขอ้งและเชื่อมโยงกนั ดงัน้ี 

4.1 การร้องเรียน การร้องเรียนไมใ่ชก่ารคัดคา้นผลการเ ลือกตั้ง เน่ืองจากการร้องเรียน

นั้นจะเกดิข้ึนตั้งแตภ่ายหลงัจากท่ีมกีารประกาศผลการเลือกตั้ง เชน่ ถา้มกีารกาํหนดวนัเลือกตั้งเป็น

55ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมขุ ฉบบัท่ี 32, ขอ้ 1. 
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วนัท่ี 15 พฤษภาคม และประกาศให้มีการเลือกตั้งดงักลา่วลงวนัท่ี 4 เมษายน ผู ้ร้องเรียนสามารถย่ืน

ร้องเรียนไดต้ั้งแตว่นัท่ี 4 เมษายนจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้ง 

4.2 การร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง การคดัคา้นการเลือกตั้งเ ป็นมาตรการในการควบคมุและ

ตรวจสอบการเ ลือกตั้ง รูปแบบหน่ึงท่ีเกดิข้ึนภายหลังจากท่ีมกีารประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้การ

เลือกตั้งดาํเ นินไปตามกฎเกณฑ์และกติกาท่ีถูกต้อง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นวธีิการท่ีจะแกไ้ขการ

เลือกตั้ง ท่ีมกีารทุจริตหรือเกดิข้อบกพร่อง โดยให้ผูม้สิีทธิคดัค้านการเ ลือกตั้งไดย่ื้นคาํร้องตอ่องค์กรท่ี

มอีาํนาจหน้าท่ี ซ่ึงอาจไดแ้ก ่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือศาลแลว้แตก่รณี เพื่อทําการวนิิจฉัยชี้ขาด

ตามเ ง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด โดยการคดัค้านการเลือกตั้งผู ้ร้องคัดค้านสามารถร้อง

คดัคา้นการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วนันับจากประกาศผลการเลือกตั้ง 5 0

56โดยองค์กรท่ีมอีํานาจหน้าท่ี

พิจารณาวนิิจฉัยจะใช ้วธีิพิจารณาแบบไตส่วนโดยให้โอกาส ผู ้ร้อง ผูถู้กคดัคา้นหรือผู้ถูกกลา่วหา  

มหีนังสือชี้แจงขอ้เท็จจริงและแสดงหลกัฐาน หรือมาให้ถ้อยคําตอ่องค์กรท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

วนิิจฉัย 

56 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2545,  

มาตรา 102. 
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กฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของ 

ประเทศไทยและต่างประเทศและระเบียบวิธีพจิารณา 

และวินิจฉัยคดีเลือกต้ังของศาลอุทธรณ์ 

 

การจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน มีองค์กรเขา้มาเกีย่วขอ้งใน 

การจัดการเลือกตั้ง เพื่อดาํเนินกระบวนการตา่งๆ ในการเ ลือกตั้งให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย ไมใ่ห้เกิด 

การซ้ือสิทธิขายเสียงหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเป็นการทําลายประชาธิปไตยอยา่งรุนแรงโดยตรง 

เมือ่มคีวามตระหนักถึงความตอ้งการให้มกีารเลือกตั้งท่ีเป็นไปอยา่งสุจริตและยุติธรรม จึงไดม้กีารจดัตั้ง

คณะกรรมการติดตามและสอดสอ่งดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (องค์กรกลาง) ข้ึนมา 

เพื่อชว่ยดูแลการบริหารการเลือกตั้งของประเทศ ซ่ึงเร่ิมจากการท่ีรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารช ุน 

มคีวามประสงค์ท่ีจะให้การเลือกตั้ง เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2535 มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม0

57แตอ่งค์กรน้ี

เป็นเพียงองค์กรท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน ซ่ึงมีหน้าท่ีหลัก คือ ตรวจสอบดูแลการ

เลือกตั้งให้เรียบร้อยและกระตุน้ให้ประชาชนสนใจการเ ลือกตั้งเทา่นั้น ส่วนการจดัการเกีย่วกบัการ

เลือกตั้งยังคงเ ป็นหน้าท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายวา่

ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแตล่ะ

รูปแบบ 

ภายหลังจากท่ีองค์กรกลางได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้งมาระยะหน่ึ งองค์กรกลางต้อง

ประสบปัญหาด้านตา่ง ๆ คือ ปัญหาการท่ีไมม่กีฎหมายรองรับ ไมม่อีาํนาจเต็มท่ี ความไมเ่ป็นกลาง

ขององค์กรกลาง และการเป็นองค์กรท่ีไมถ่าวร ทําให้องค์กรกลางมีบทบาทท่ีจาํกดัอยา่งมาก ตอ่มา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2540  จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ซ่ึง เ ป็น

องค์กรอิสระข้ึนมาเพื่อควบคุมและดาํเนินการจัดการเ ลือกตั้งทุกระดับ ไมว่า่จะเป็นการเ ลือกตั้ง

ระดับชาติ คือ สมาชิกสภ าผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการสรรห าสมาชิกวุฒิสภา ห รือ 

การ เลือกตั้ง ระ ดับท้อง ถ่ิน  คือ  ส มา ชิกสภ าท้อง ถ่ิน  และ ผู้บ ริห าร ท้อง ถ่ิน  แ ตก่็มีปัญ ห าว า่

57 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(2545). เอกสารวชิาการเนื่องในวนัสถาปนา

สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 4 ปี คณะกรรมการการเลือกต้ัง. หน้า 67-70. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรท่ีมอีํานาจตุลาการด้วยโดยไมม่รีะบบการตรวจสอบการใช ้

อาํนาจจากองค์กรอ่ืนได้ ตอ่มา รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 236 (6) 

และมาตรา 239 จึงได้บญัญัติเกี่ยวกบัอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเลือกตั้งของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ไว ้ ดงัน้ี 

 มาตรา 236 (6)  บัญญัติวา่ “ส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมห่ รือออกเสียงประชามติให ม ่

ในหนว่ยเลือกตั้งใดเลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหนว่ยเลือกตั้ง เมือ่มหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การเลือกตั้ง

หรือการออกเสียงประชามติในหนว่ยเลือกตั้งนั้น ๆ มไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” 

 มาตรา 239 บญัญติัวา่ “ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวนิิจฉัยให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอ่นประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก

วฒุิสภาให้คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีประกาศผลการเ ลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นวา่ควรให้มี

การเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกส ภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด  

ให้ ย่ืนคําร้องตอ่ศาลฎีกาเพื่อวนิิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรั้บคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาผูน้ั้ นจะปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด ้จนกวา่ศาลฎีกาจะมี

คาํส่ังยกคาํร้อง ในกรณีท่ีศาลฎีกามคีําส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมใ่นเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด้ มิให้นับบุคคลดงักลา่วเขา้ใน

จาํนวนรวมของสมาชิกเทา่ท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แตก่รณี 

ให้นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้ังคบักบัการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ินด้วยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคําร้องตอ่ศาลตามวรรคสองให้ย่ืนตอ่

ศาลอุทธรณ์ และให้มคีาํส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด” 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 236 (6) และมาตรา 

239 จะเห็นไดว้า่ เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นวา่ควรให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

หรือผูใ้ด ภายหลงัประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ให้ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แลว้แตก่รณี 

โดยให้ศาลใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกา  

ในบทน้ีผูศึ้กษาจึงจะทาํการศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถ่ินของตา่งประเทศ และของประเทศไทยในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งรวมทั้งระเบียบวิธี

พิจารณาและวนิิจฉัยคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ และตวัอยา่งคาํพิพากษาของศาลเพื่อเ ป็นแนวทาง
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ศึกษ าวิเคร าะห์ ปัญ หา กฎ หมายการเพิกถอน สิทธิห รือ ส่ัง ให้ มีการเ ลือกตั้ง ให มภ่ ายห ลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน

แลว้ ตอ่ไป 

 

3.1 กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของต่างประเทศ  

ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษากฎหมายเกีย่วกบัการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ทอ้งถ่ินของตา่งประเทศในประเทศท่ีนํามาใชเ้ปรียบเทียบการศึกษาในคร้ังน้ีเทา่นั้น 

3.1.1 ประเทศฝร่ังเศส 

หลกัการพื้นฐานของการเลือกตั้งอนัเป็นท่ียอมรับในประเทศฝร่ังเศสท่ีสําคญั กลา่วคือ 

1. การเลือกตั้งจะต้องมีความเสมอภาค กลา่วคือ ไมม่ใีครได้เปรียบกวา่ใครในการใช ้

เคร่ืองมอืในการเสนอแนวความคิดและคุณสมบติัของตนเอง 

2. การเ ลือกตั้งจะต้องมีลักษณะเปิดกวา้ง โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ผู ้ท่ีมคีวามคิด และ

ความตั้งใจจริงในทางการเมืองสามารถเข้ามาแขง่ขนั มิใชเ่ ป็นกรณีท่ีให้เงินเขา้มามบีทบาทอยา่งสูง

ในการเลือกตั้ง 

ผลของการเ ลือกตั้งจะต้องไมเ่ป็นไปในลักษณะท่ี “เงิน” เทา่นั้ น เป็นปัจจัยท่ีสําคญัใน

การชี้ ผลขาดในการเลือกตั้ง ดว้ยเหตุน้ีจึงไดม้กีารบญัญติักฎหมายเพื่อควบคมุการเงินและพฤติกรรม

ในการรณรงค์หาเสียงเ ลือกตั้ง ท่ีเป็นการเอาเปรียบคูแ่ขง่  ในการเ ลือกตั้งของพรรคการเมืองและ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เชน่  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับ 88-286 ลงวนัท่ี 11 มนีาคม 1988 วา่

ดว้ยความโปร่งใสทางการเงินของวถีิชีวติทางการเมอืง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบบั 90-383 

ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 1990 วา่ดว้ยการจาํกดัคา่ใช ้จา่ยในการเลือกตั้ง  และการให้ความกระจา่งแก ่

การเ งินท่ีใช ้ในกจิกรรมทางการเมืองรวมถึงประมวลกฎหมายเลือกตั้ง  ไดก้าํหนดให้รัฐให้ความ

ชว่ยเหลือทางการเงินแกผู่ ้สมคัรรับเลือกตั้ง  นอกจากน้ียังมมีาตรการดา้นภาษีในประมวลรัษฎากรท่ี

สนับสนุนกิจการทางการเมอืง โดยให้ผู ้บริจาคเงินให้แกพ่รรคการเมอืงสามารถนํามาหักเป็นคา่

ลดหยอ่นได้ หากพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญ ซ่ึงทําให้เกดิความเสมอภาคในการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมอืง และผู้สมคัรรับเลือกตั้งจะเห็นได้วา่ประกาศฝร่ังเศสมี

มาตรการในการให้ความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งดงัน้ี1

58 

1. การจาํกดัวงเงินบริจาค 

58 อุดม รัฐอมฤต. (2540). กฎหมายว่าด้วยการเงินในการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

สหรัฐอเมริกา.  
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2. ความโปรง่ใสทางการเมอืง 

1.องค์กรจดัการเลือกตั้ง 

ประเทศฝร่ังเศสมกีารเลือกตั้ง  6 ระดับ ไดแ้ก ่การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝร่ังเศส การ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา การเ ลือกตั้งระดับภาค การเลือกตั้ง

ระ ดับอําเภ อ  กา รเ ลือกตั้ ง ระ ดับ เทศ บาล  การเ ลือกตั้ งน า ยก เทศ มน ตรี แ ละ กา รเ ลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยุโรป โดยแตล่ะระดบัจะมรูีปแบบการเลือกตั้ง ท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

องค์กรท่ีมอีํานาจหน้าท่ีควบคุม และดาํเ นินการจดัหรือจดัให้มกีารเลือกตั้งนั้ น ไดม้ีการ

จดัตั้งข้ึนหลายองค์กรด้วยกนั ทั้งท่ีเ ป็นองค์กรศาลและองค์กรท่ีไมใ่ชอ่งค์กรศาล ในสว่นขององค์กร

ท่ีไมใ่ชอ่งค์กรศาลนั้ น กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงท่ีมบีทบาทสําคญั นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้ง

องค์กรท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการควบคมุตรวจสอบการเ ลือกตั้งในรูปแบบขององค์กรปกครองอิสระ

หลายองค์กร ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษประการหน่ึง คือไมอ่ยูภ่ายใตก้ารบังคบับญัชาจากฝ่ายบริหาร โดยมี

อาํนาจหน้าท่ีในลกัษณะเป็นองค์กรเฉพาะดา้นตามวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรแตล่ะองค์กร

ดงัน้ี2

59 

1) คณะกรรมการความโปร่งใสทางการเงินของวิถีทางการเมือง มอีํานาจหน้าท่ีรับแจ้ง

บญัชีแสดงทรัพย์สินของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

คณะกรรมการชดุน้ีปัจจุบนัประกอบด้วย 

1.1 รองประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธาน 

1.2 ประธานศาลฎีกา 

1.3 ประธานศาลการบัญชีหัวหน้าคณะ หรือผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด 4 คน ซ่ึง

การเลือกโดยท่ีประชมุใหญข่องคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1.4 หัวหน้าคณะ หรือผูพ้ิพากษาศาลฎีกา 4 คน ซ่ึงเลือกโดยท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกา 

1.5 หัวหน้าคณะหรือผู้พิพากษาศาลการบญัชี 4 คน ซ่ึง เลือกโดยท่ีประชมุใหญศ่าล

การบญัช ี

2) ตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 9 ทา่น ดาํรงตําแหน ่งคราวละ 9 ปี 

เมือ่ครบกาํหนด 3 ปี ก็จะให้สมาชิกออกจากตําแหน ่งจํานวน 1 ใน 3 สมาชิกทั้ง 9 คน ประกอบไป

ดว้ย สมาชิกท่ีได้รับการแตง่ตั้งจากประธาน าธิบดีจํานวน 3 คน  สมาชิกท่ีได้รับการแตง่ตั้งจาก

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 3 คน และสมาชิกท่ีได้รับการแตง่ตั้งจากวฒุิสภาจาํนวน 3 คน 

59 ธวชั ชวูทิย์สกลุเลิศ. (2555). “ศาลเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการจดัตั้งและรูปแบบท่ีเหมาะสม

สําหรับประเทศไทย” บทบณัฑิตย์ เนติบณัฑิตยสภา. หน้า 89-109. 
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นอกจากน้ี  ตุลาการรัฐธรรมนูญยงัประกอบดว้ยสมาชิกตามกฎหมายซ่ึงไดแ้ก ่อดีตประธานาธิบดี 

ซ่ึงจะดํารง ตําแ หน ่ง สมาชิ กตลอดชี พ  ส่วน ประ ธาน ของตุลาการรั ฐธ รรมนู ญ แต ่งตั้ง โดย

ประธานาธิบดีจากบรรดาสมาชิกของตุลาการรัฐธรรมนูญ 

หน้าท่ีหลักโดยทั่วไปของตุลาการรัฐธรรมนูญ คือทาํหน้าท่ีควบคมุมใิห้กฎหมายขัดกบั

รัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกีย่วกบัการเ ลือกตั้งประธานาธิบดี Conseil Constitutionnel จะทาํหน้าท่ีเป็น

ตุลาการแหง่การเลือกตั้ง โดยจะรับภาระตั้งแตก่ารรับสมคัรการตรวจสอบเอกสาร การจัดการให้มี

การเลือกตั้งการควบคุมผลการเลือกตั้งจนกระทัง่การประกาศผลการเลือกตั้ง 

3) คณะกรรมการการควบคมุการเลือกตั้ง จดัตั้งข้ึนอยา่งช ้า 48 ช ั่วโมง กอ่นท่ีจะเร่ิมการ

หาเสียงเ ลือกตั้ง (15 วนั กอ่นท่ีจะมกีารเลือกตั้ง ) Commission น้ีมหีน้าท่ีควบคุมการหาเสียงให้ความ

ยุติธรรมแกผู่ส้มคัรทุกทา่นในการหาเสียงจดัแบง่เวลาหาเสียงทางวิทยุและโทรทศัน์ อีกทั้งทาํหน้าท่ี

ใน การควบคุมใ บปลิวห าเสีย งของผู้ส มคัรด้วยโดยท่ีทางผู้สม ัครจะต้องส่งให้  Commission 

ตรวจสอบกอ่นท่ีจะพิมพ์ 

4) องค์กรอ่ืนท่ีมอีาํนาจเกีย่วขอ้งกบัการเลือกตั้ง3

60 

ประเทศฝร่ังเศสไมไ่ด้จดัให้มีองค์กรควบคมุการเลือกตั้งโดยตรง แตศ่าลเป็นองค์กร 

ตุลาการท่ีเข้ามาตรวจสอบการบริห ารจัดการเ ลือกตั้ง เพื่ อควบคุมการเ ลือกตั้ง  แ ตจ่ะ ใช ้อําน าจ 

ตุลาการท่ีมีอยู ่คือศาลประเภทตา่งๆเข้าไปตรวจสอบการบริหารจัดการการเ ลือกตั้ง ท่ีอยูภ่ายใต้

อาํนาจและความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองอีกช ั้นหน่ึง โดยศาลแตล่ะประเภทแตกตา่งกนัไป ดงัน้ี 

ศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณ าคดีเกี่ยวกบัการจัดทําบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิในการเ ลือกตั้ง  โดยคํา

พิพากษาของศาลช ั้นตน้น้ี ถือวา่เป็นท่ีสุดวา่จะให้มรีายชื่อบุคคลนั้ นหรือคดัรายชื่อบุคคลนั้ นออก  

แตห่ ากเป็นกรณีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้ง กระทําโดยผิดแบบหรือไมถู่กต้องตาม

กฎหมาย ผูว้า่ราชการจงัหวดัสามารถท่ีจะร้องตอ่ศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาคดีได ้

สภาแห่งรัฐ ทาํหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบคดีเกีย่วกบัขั้นตอนในการเลือกตั้งของสมาชิก

สภายุโรป 

จากลักษณะและประเภทของคดีเลือกตั้ง  จะเห็น ได้วา่ในกระบวนการเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งนั้นประกอบดว้ยขั้นตอนหลายขั้นตอน โดยเร่ิมจากขั้นตอนในการกาํหนดและประกาศวนั

เลือกตั้ง  ขั้นตอนการลงคะแนนของผู้มสิีทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการนับคะแนน และขั้นตอนในการ

ประกาศผลของผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง  หากในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงมีความไมช่อบดว้ยกฎหมายเกดิข้ึน 

ผูม้สี ่วนได้เสียสามารถร้องเป็นคดีตอ่ศาลได้ เพื่อให้ศาลตรวจสอบความถูกตอ้ง สําหรับคดีเกีย่วกบั

60 แหลง่เดิม.หน้า 89-109. 
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ขั้นตอนในการเลือกตั้งนั้ น โดยประเทศฝร่ังเศสไดแ้บง่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบคดีตา่ง ๆ

ดงัน้ี  

(1) อํานาจในการพิจารณาและวินิ จฉัยเกี่ยวกบัขั้น ตอนในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภ า

ทอ้งถ่ิน อยูใ่นเขตอาํนาจ “ศาลปกครองช ั้นตน้” 

(2) อําน าจใน กา รตรวจสอบคดี ท่ีเกี่ยวกบัขั้น ตอน ใน การเ ลือกตั้ง ฝ่ายนิ ติบัญ ญัติ

(รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 59) อันได้แก ่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร กลา่วคือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีอยูใ่นเขตอาํนาจ

ศาลรัฐธรรมนูญตามท่ีไดก้ลา่วมาแล้ว 

อาํนาจของผูพ้ิ พากษาคดีเกีย่วกบัการเลือกตั้งมอีํานาจตามกฎห มายท่ีสําคัญด้วยกนั  

2 ประการ คือ 

ก. อําน าจชี้ ใ ห้เ ห็น วา่ กระ บวน การใน การ เลือกตั้ง เป็นไ ปตามกฎห มาย เลือกตั้ ง 

ทุกขั้นตอน โดยถือวา่การเลือกตั้งมีผลใชไ้ด้อนัเป็นการให้สัตยาบนั และ 

ข. อํานาจชี้ ให้เห็นวา่การเลือกตั้งนั้ นไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือไมเ่ป็นไปตามขั้นตอน

ของกฎหมาย ผูพ้ิพากษามอีาํนาจส่ังให้ผลการเลือกตั้งนั้ นเป็นโมฆะได ้(พร้อมกนัน้ียงัมกีลไกและ

มาตรการลงโทษทางอาญาแกผู่ก้ระทาํผิดในการเลือกตั้ง  โดยศาลอาญาจะเป็นผู้มอีํานาจในการ

พิจารณาคดี)  นอกจากน้ี หากมีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย ผู ้พิพากษามี

อาํนาจส่ังให้มกีารนับคะแนนใหมไ่ด ้

สําหรับผู้ร้องขอให้มกีารเพิกถอนการเลือกตั้งนั้น ประเทศฝร่ังเศสได้กาํหนดตวับุคคลผู้

มสิีทธิคดัคา้นการเลือกตั้งไวใ้นรัฐ กาํหนดประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแ้กบุ่คคลดงัตอ่ไปน้ี 

1. ผูม้สิีทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 

2. บุคคลซ่ึงเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

2.ลกัษณะของความผิดท่ีจะเพิกถอนการเลือกตั้ง 

สําหรับในประเทศฝร่ังเศส การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอาจถูกยกเ ลิกไดโ้ดยมมีูลเหตุจาก

การทุจริตคดโกง การกระทําท่ีถือเป็นมูลเหตุในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งมอียูห่ลายกรณีดว้ยกนั 

แตตุ่ลาการรัฐธรรมนูญ จะส่ังให้ยกเลิกการเ ลือกตั้งนั้ น และส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมต่อ่เมื่อการ

กระทาํนั้ น ไดส้่งผลให้การเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไปการกระทาํท่ีถือเป็นมลูเหตุให้มีการร้องคดัคา้น

การเลือกตั้งได ้ ไดแ้ก ่การกระทาํดงัตอ่ไปน้ี4

61 

61 ประสิทธ์ิ การกลาง.(2531). การหาเสียงเลือกต้ังโดยมิชอบ: รูปแบบและวธิีการ.  
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1. การสร้างอิทธิพลกดดัน ได้แก ่การท่ีผู ้สมคัรคนหน่ึงชว่ยเหลือคา่เสียหายให้ผู ้รับ

เคราะห์กรรมจากลมพายุหมุนด้วยเจตนาท่ีจะสร้างอิทธิพลกดดัน การใช ้อิทธิพลกดดันในทาง

ปกครองโดยผูว้า่ราชการจังหวดัใช ้อิทธิพลกดดัน เพื่อให้มกีารออกเสียงไปในทางท่ีเ ป็นประโยชน์

ตอ่ผูส้มคัร หรือการท่ีหัวหน้าหน ่วยงานขม่ขูผู่ใ้ตบ้ังคับบญัชาเพื่อวตัถุประสงค์ดังกลา่ว การสร้าง

อิทธิพลกดดัน โดยสมาชิกรัฐสภาบางคน ด้วยการแทรกแ ซงทางวิทยุกระจายเสียง ห รือการท่ี

นายกเทศมนตรีมจีดหมายหาเสียงไปถึงประชาชนในเขตเทศบาล การใชอิ้ทธิพลกดดันโดยผู้มี

อาํนาจทางศาสนาจกัรโดยเฉพาะอยา่ง ย่ิงเ ป็นการกระทําของนักบวชตอ่ผู ้นับถือศาสนา เชน่ การท่ี

นักบวชคนหน่ึงได้ใช ้วิทยุกระจายเสียงทางศาสนาหาเสียงให้ผูส้มคัรคนหน่ึง การท่ีนายจ้างใช ้

อิทธิพลกดดนัลูกจา้ง การท่ีผู ้สมคัรทาํการแจกจา่ยอาหารให้ประชาชน หรือจา่ยคา่เล้ียงดูผู ้ป่วยตาม

โรงพยาบาล สถานพกัฟ้ืนสงเคราะห์คนชรา การสร้างอิทธิพลกดดนัโดยใช ้ความรุนแรง หรือกาํลัง

บงัคับสถานพักฟ้ืนสงเคราะห์คนชรา การสร้างอิทธิพลกดดนัโดยใช ้ความรุนแรงหรือกาํลังบังคับ 

ซ่ึงตุลาการรัฐธรรมนูญให้ความสําคญัเป็นอยา่งมาก 

2. การใชก้ลอุบาย ไดแ้ก ่การใชก้ลอุบายโดยการฉ้อฉลลอ่ลวง เชน่การทาํบัญชีรายชื่อผู ้

มสิีทธิเลือกตั้งไมต่รงตอ่ความจริง การแจกจา่ยส่ิงของเพื่อแลกกบัการไปลงคะแนนเสียงให้ การท่ี

เจา้หน้าท่ียอมให้มกีารลงคะแนนเสียงโดยไมม่กีารตรวจสอบบตัรประจาํตัวประชาชน เป็นตน้ หรือ

การใชก้ลอุบายโดยการเผยแพร่ขอ้เท็จจริงหลอกลวง เชน่ การให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ผู ้มสิีทธิเลือกตั้ง

เขา้ใจผิดเกี่ยวกบัทศันคติของพรรคการเมอืงหรือผู้สมคัรบางคน การหลอกลวงวา่ประธานาธิบดีเดอ

โกล์ ชกัชวนให้ลงคะแนนเสียงให้กบัผูส้มคัรคนหน่ึง การประกาศวา่ผูส้มคัรคูแ่ขง่ไมไ่ด้รับการ

สนั บสนุน จากบุคคลท่ีเคยให้ความนิยมเชื่อถือ การตีพิมพ์ขา่วท่ีไมต่รงกบัความจริงท่ีมีลักษณ ะ

กอ่ให้ เกิดความสับสน  เช ่น การออกขา่ววา่ผู ้สม ัครคู ่แขง่ตกไปตั้งแต ่รอบแรก การออกข ่าว

หลอกลวงวา่มกีารหยุดงานประท้วงในโรงงาน ซ่ึงผูส้มคัรคนหน่ึงเป็นเจ้าของ เป็นตน้ หรือการใช ้

กลอุบายในชว่งเวลาท่ีใกลช้ิดกอ่นการเลือกตั้ง ตุลาการรัฐธรรมนูญจะให้ความสําคญัเป็นอยา่งมาก

เพราะเหตุผลวา่ผูส้มคัรท่ีเป็นผูเ้สียหายไมม่ีโอกาสท่ีจะตอบโตห้รือแกข้อ้กลา่วหาใส่ร้ายนั้ นได ้เชน่

การใสร้่ายป้ายสีคูแ่ขง่ขนัในคืนกอ่นท่ีจะมกีารเลือกตั้ง เป็นตน้ 

3. การกระทาํผิดกฎหมาย ได้แก ่การกระทําผิดในชว่งการเตรียมการเ ลือกตั้ง เชน่ การ

ไมป่ระกาศบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้งภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบตามท่ี

กาํหนดในกฎกระทรวงบญัชีรายชื่อผู ้มสิีทธิเ ลือกตั้งไมไ่ดม้กีารทบทวนให้ทนัสมยั บญัชีรายชื่อผู ้มี

สิทธิเลือกตั้งปรากฏมชีื่อบุคคลท่ีตายไปแล้วการทําบญัชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มเ ติมภายหลัง

หมดเวลาท่ีให้มกีารแกไ้ขได ้เป็นตน้ หรือการกระทาํผิดในชว่งของการหาเสียงเลือกตั้ง เชน่ สีของ

ป้ายหาเสียงเลือกตั้งไมช่อบตามท่ีกฎหมายกาํหนด (กฎหมายกาํหนดห้ามใช ้ป้ายหาเสียงซ่ึงมีสี  
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นํ้ าเงิน ขาว แดง) สถานท่ีติดป้ายหาเสียง ขนาดของป้าย จาํนวนป้าย เน้ือหาของป้าย ระยะเวลาท่ีติด 

ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ใบปลิวหาเสียงเลือกตั้ง เป็นไปโดยมชิอบ เชน่ มขี้อความสบ

ประมาท หยาบคาย มเี น้ือหากา้วร้าวรุนแรงเลยขอบเขตการแขง่ขนั หนังสือเวยีน เชน่ ผู ้สมคัรท่ีมี

ตาํแหน ่งนายกเทศมนตรีอาศัยตําแหนง่หน้าท่ีของตนสง่จดหมายหาเสียงเลือกตั้ง โดยลงนามใน

ตาํแหน่งนายกเทศมนตรี หรือหนังสือท่ีประธานสมาคมพอ่ค้ามีไปยงัสมาชิกเพื่อหาเสียง ขา่วซ่ึงมี

การพดูหรือเขียนอาจเป็นมลูเหตุให้มกีารร้องคดัคา้นได้เชน่กนั โดยหนังสือพิมพ์จะตอ้งเคารพใน

ความเสมอภาคของผู้สมคัรทุกคนการละเมดิความเทา่เทียมกนัของผู้สมคัร เชน่ การใชซ้องจดหมาย

ซ่ึงมีรูปส่วนหัวของประธานาธิบดีอยูบ่นซองเป็นการไมช่อบหรือการใช ้สภาเป็นท่ีอยูใ่นการติดตอ่

หาเสียงกเ็ป็นการไมช่อบ เ ป็นตน้ หรือการกระทําผิดในชว่งของการลงคะแนนเสียง เชน่ ประกาศ

รายชื่อผู ้สมคัรท่ีทางราชการจดัทําไวม้ีขนาดไมเ่ทา่กนั หรือมีชื่อบุคคลอ่ืนแทรกเข้ามา หรือตกชื่อ

ของผู้สมคัรฯคน หน่ึงไป หน ่วยเลือกตั้งอยูใ่นท่ีท่ีไมช่อบ หรือมีการย้ายท่ี หรือเอามาอยูร่วมกนั

หลาย ๆ หนว่ย หนว่ยเลือกตั้ง เปิดปิดกอ่นเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด เจา้หน้าท่ีผูม้หีน้าท่ีรับผิดชอบ

ไมอ่ยูใ่นหน่วยเ ลือกตั้ง การปลอ่ยให้มกีารลงคะแนนโดยผู้ไมม่ีบตัรประจาํตวัประชาชนมีการเวยีน

เทียนกนัลงคะแนน โดยบุคคลผู้หน่ึงออกเสียงเลือกตั้งมากกวา่ 1 คร้ัง  และปรากฏวา่มผูี ้เสียชีวิตไป

แลว้หรือผูท่ี้สละสิทธิการลงคะแนนไปแล้วมาใชสิ้ทธิลงคะแนน เป็นตน้ 

มีข้อสั งเกตวา่ใน ท่ีกรณี ผู ้ได้รับ เ ลือกตั้ งไ มไ่ ด้รั บคะแ น น เสี ยงข้างมาก เ ด็ดขา ด 

อยา่งแทจ้ริง หรือกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ซ่ึงไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ เอกสารท่ีสําคัญเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งเ ป็นต้นวา่ บัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเ ลือกตั้งหรือบัตรเ ลือกตั้งหายไป ตุลาการรัฐธรรมนูญจะ

ยกเลิกการเลือกตั้งนั้ นและส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่ส่วนการลงคะแนนเสียงโดยไมช่อบ โดยหลัก

แลว้ไมว่า่จะเป็นการสร้างอิทธิพลกดดนั การใชก้ลอุบาย หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย การกระทํา

ดงักลา่วน้ีจะตอ้งส่งผลให้ผลของการเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไป ตุลาการรัฐธรรมนูญจึงจะถือวา่เป็น

มลูเหตุในการส่ังเพิกถอนการเลือกตั้งนั้น 

แตอ่ยา่งไรก็ดี การสร้างอิทธิพลกดดนั การใช ้กลอุบายหรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมายนั้ น

จะไมท่าํให้ผลการเ ลือกตั้ง เปล่ียนแปลงไป แตไ่ด้สง่ผลเป็นการทําลายความบริสุทธ์ิยุติธรรมในการ

เลือกตั้ง ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส กถื็อเป็นเหตุในการเพิกถอนการเลือกตั้งเชน่กนั 

องค์การท่ีทาํหน้าท่ีถว่งดุลการใชอ้าํนาจขององค์กรจัดการเลือกตั้ง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าท่ีพิจารณาคดีเกี่ยวกบั การเพิกถอนการเลือกตั้งในการ

พิจารณาเมื่อผูไ้ด้รับการเลือกตั้งได้คะแนนไมเ่ ด็ดขาดมาก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคํานึงถึงการ

ทุจริต คดโกงคอ่นข้างมาก แตถ่า้ไดค้ะแนนเสียงท้ิงหา่งกนัมาก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเน้นการ
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พิจารณาเร่ืองความบริสุทธ์ิยุติธรรม (Sincerite) มาเ ป็นหลกัในการพิจารณา แมว้า่จะไมท่าํให้ผลการ

เลือกตั้งเปล่ียนแปลงไป 

หลักการดําเ นินกระบวนวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส มีลกัษณะ

เป็นกระบวนพิจารณาแบบไมม่ีคูค่วามพิพ าทกนั  เวน้ แตก่ระบวนพิ จารณาเกี่ยวกบัการโต้แย้ง

ความชอบด้วยกฎหมายของการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หลกัการ

สําคัญประการหน่ึงในการดําเนินกระบวนพิจารณา คือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อได้รับคาํร้อง 

ตลอดจนประเด็นท่ีถูกโตแ้ยง้เกีย่วกบับทบัญญัติกฎหมายแลว้ คณะกรรมการรัฐธรรมนูญจะตอ้งทํา

การตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายท่ีกลา่วอา้งไวใ้นคาํร้องด้วย 

นอกจากน้ี หลกัการให้เหตุผลในคาํวนิิจฉัยเป็นหลกัการสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะตอ้ง

ได้รับการบัญญัติไวช้ ัดแจ้งในรัฐกาํหนดวา่ด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในการวนิิ จฉัยชี้ ขาด

ความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

กระบวนพิจารณาในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสแบง่ออกไดเ้ ป็นสองสว่นใหญ ่ๆ

สว่นแรกเป็นการตรวจสอบคาํร้องและการให้รัฐบาลเสนอความเห็นของตนเกีย่วกบัคาํร้อง ส่วนท่ี

สองเป็นการประช ุมปรึกษาคดี การประชมุปรึกษาคดีจะเป็นการประชมุปรึกษาโดยลบัโดยตุลาการ

ท่ีประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแตง่ตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนจะเป็นผูแ้ถลงรายงานคดี 

หลังจากนั้ นจะเป็นการอภิปรายปรึกษาและวนิิจฉัย จะเห็นได้วา่การดาํเนินกระบวนพิจารณาโดย

ลายลักษณ์อกัษรกเ็ป็นลกัษณะสําคญัของการดําเนินกระบวนพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ไมม่ีการดําเนิ นกระบวน พิจารณ าด้วยวาจาโดยเปิดเผย แมก้ระ บวนพิ จารณ านั้ น จะเป็น เร่ือง

ความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งกต็าม ทั้ง น้ี การดาํเนินกระบวนพิจารณาของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญนั้นเป็นการดาํเนินกระบวนพิจารณาโดยตรวจสอบเอกสารตา่งๆในคดี5

62 

วธีิพิจารณาความของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

กระบวนพิจารณาเร่ิมข้ึนเมือ่มีการเสนอคําร้องเป็นลายลักษณ์อกัษรขอให้ตรวจสอบ

ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดา โดยหลักเมื่อมกีารย่ืนคําร้องแล้ว จะมีการถอน 

คาํร้องไมไ่ด้ เวน้ แตจ่ะเ ป็นกรณีท่ีการย่ืนคําร้องนั้ นเกิดจากการแสดงเจตนาท่ีไมต่รงกบัความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูย่ื้นคาํร้อง เชน่ ถูกขม่ขู ่ ถูกหลอกลวง สําคญัผิด 

เมือ่มีการเสนอคาํร้องมายงัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หนว่ยงานธุรการของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญจะบนัทึกคาํร้องลงสารบบ และตรวจสอบเง่ือนไขการย่ืนคําร้องวา่ครบถว้นหรือไม ่

62 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2546). วธิีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของศาล

รัฐธรรมนูญต่างประเทศ กับศาลรัฐธรรมนูญไทย.หน้า 96-97. 
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หลังจากนั้ นหน ่วยงานธุรการต้องจดัส่งสําเนาคาํร้องไปยังบุคคลอ่ืนท่ีมสิีทธิเสนอคาํร้อง เพื่อให้

บุคคลเห ลา่นั้ นรับทราบข้อมูลและสามารถทําความเห็น ได้ หากเห็นวา่มีความประสงค์จะทํา

ความเห็นเสนอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

เมือ่ตรวจสอบคาํร้องเรียบร้อยแลว้ ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะแตง่ตั้ง ตุลาการ

รัฐธรรมนูญผู้รับผิดชอบสํานวนหรือตุลาการเจ้าของเ ร่ือง ทั้งน้ี โดยมธีรรมเนียมปฏิบติัวา่ประธาน

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไมแ่ตง่ตั้งตนเองเป็นตุลาการผู้รับผิดชอบสํานวน นอกจากธรรมเนียม

ดงักลา่วน้ีแล้ว ประธานตุลาการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอ่มมีดุลพินิจเต็มท่ีในการแตง่ตั้ง ตุลาการ

รัฐธรรมนูญคนใดเป็นตุลาการผูรั้บผิดชอบสํานวน อน่ึง การแตง่ตั้งตุลาการผู้รับผิดชอบสํานวนถือ

วา่เ ป็นความลับภายในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อมใิห้เกดิความคาดเดาผลของคําวินิจฉัย และ

คุม้ครองตุลาการรัฐธรรมนูญผู้รับผิดชอบสํานวนและประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นผู้

แตง่ตั้งดว้ย6

63 

ภารกจิสําคัญของตุลาการรัฐธรรมนูญผูรั้บผิดชอบสํานวนอยูท่ี่การรวบรวมขอ้มูลตา่งๆ

ท่ีจําเป็นสําหรับการวนิิจฉัย วเิคราะห์ข้อมลูตา่งๆรวบรวมข้อมลู พยานหลักฐานตา่งๆเป็นไปตาม

หลักค้นหาความจริงโดยการไตส่วน ซ่ึงมาตรา 19 แห่ง รัฐกาํหนดประกอบรัฐธรรมนูญท่ี 58-1067 

ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 เกีย่วกบัคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หน้าท่ีของตุลาการเจ้าของเ ร่ือง 

คือ ศึกษาเร่ืองทั้งหมดจากเอกสารท่ีเลขาธิการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจัดเตรียมให้จากนั้ นจดัทํา

รา่งคําวนิิจฉัย เพื่อเสนอตอ่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตอ่ไป การทาํงานของตุลาการผู้รับผิดชอบ

สํานวนจะใช ้วธีิศึกษาเร่ืองจากเอกสารและจากการสอบถามบรรดาผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แกผู่ ้แทนจาก

กระทรวงท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายดงักลา่ว ซ่ึงจะตอ้งติดตอ่ผา่นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมือ่ตุลาการ

ผูรั้บผิดชอบสํานวนทาํการศึกษาเสร็จแลว้ ตอ้งเสนอความเห็นของตนตอ่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

เพื่อพิจารณาตอ่ไป การพิจารณาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมลีักษณะเป็นการประช ุม

หารือ ในระหวา่งคณะกรรมการรัฐธรรมนูญดว้ยกนัเองฝ่ายเ ดียว ซ่ึงแตกตา่งจากระบบศาลทัว่ๆไปท่ี

คูก่รณีจะมีสิทธิเขา้รว่มในการพิจารณาดว้ย ท่ีเป็นดงั น้ีเพราะคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสมี

ลกัษณะเป็นองค์กรทางการเมอืงจึงมไิด้ใช ้ชื่อวา่ “ศาล” การท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีสถานะ

คอ่นข้างเ ป็น “องค์กรทางการเมอืง” น้ีเอง ทาํให้กระบวนการดําเนินงานตา่งๆของคณะกรรมการ

รัฐธรรมนูญไมต่้องอยูภ่ายใตห้ลักเกณฑ์ตา่งๆท่ีใช ้ในกระบวนการยุติธรรมทั่วไป จึงไมม่ีการนํา

หลักการฟังความสองฝ่ายหรือการเปิดโอกาสให้คูค่วามได้ชี้แจงมาใชใ้นกระบวนวธีิพิจารณาของ

คณ ะตุลาการรัฐธรรมนูญ  แตใ่ช ้คําวา่ “สภา” แทนโดยมีลักษณะองค์กรท่ีเป็นรูปแบบเดียวกบั

63 แหลง่เดิม. หน้า115. 
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คณะกรรมการทั้งหลาย ดังนั้ น รัฐธรรมนูญจึงมิได้บัญญติัหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัวธีิพิจารณาคดีของ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเอาไว ้คงบัญญัติไวแ้ตเ่พียงในมาตรา 63 ท่ีวา่ “ให้มีกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนู ญ กาํหน ดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกบัการจัดองค์กรและการ ดําเนิ นการของคณ ะตุลาการ

รัฐธรรมนูญตลอดทั้งกระบวนวธีิพิจารณาและโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการกาํหนดระยะเวลาในการเสนอ

ข้อขัดแ ย้งให้คณะ ตุลาการรัฐ ธรรมนู ญ วินิจฉั ย” ซ่ึง ตอ่มาก็ไ ด้มีการตร ารั ฐกาํห นดประกอบ

รัฐธรรมนูญท่ี 58-1067 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1958 ออกมาขยายความบทบัญญติัในมาตรา 63 

แห่งรัฐธรรมนูญ สรุปความไดว้า่ เมือ่ตุลาการเจ้าของเร่ืองไดเ้สนอเร่ืองพร้อมทั้งความเห็นของตน

ตอ่ท่ีประช ุมเพื่อพิจารณาแล้ว และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเขา้ร่วมประช ุมครบองค์ประช ุม คือ 

อยา่งน้อย 7 คนข้ึนไป กจ็ะเร่ิมทาํการพิจารณาปัญหาท่ีถูกเสนอเข้ามา เมือ่ทําการพิจารณาเสร็จแลว้ก็

จะตอ้งลงมติซ่ึงในกรณีปกติจะต้องได้เสียงเกนิกึ่งหน่ึง ในกรณีท่ีมคีะแนนเสียงเทา่กนั ประธาน 

ตุลาการรัฐธรรมนูญจะเป็นผูม้ีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เวน้แตใ่นกรณีการพิจารณาถึงความเป็นคนไร้

ความสามารถของประธานาธิบดีเทา่นั้นท่ีจะต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์7

64 

3.วธีิพิจารณาคดีเลือกตั้งฝร่ังเศส 

กฎ ห มาย ฝร่ั ง เศ ส รั ฐ ธ รร มนู ญ ปี  ค .ศ . 1958 มาตรา  59 บัญ ญัติใ ห้ คณ ะ ตุลากา ร

รัฐธรรมนูญมีเขตอํานาจในการพิจารณาการโตแ้ยง้ความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งสมาชิ

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา และมาตรา 44 แห ่งรัฐกาํหนดหมายเลข 58-1067 ลงวนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 1958 ขยายความให้ชดัเจนข้ึนวา่ “สําหรับการวนิิจฉัยในคดีท่ีอยูใ่นเขตอํานาจของคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญนั้ น ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมเีขตอํานาจในทุกประเด็นหลักและประเด็น

รอง ซ่ึงปรากฏในคาํร้อง ในกรณีน้ีให้คาํวนิิจฉัยมผีลทางกฎหมายตอ่การเลือกตั้ง ซ่ึงถูกร้องตอ่คณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญเทา่นั้น” 

วธีิพิจารณาคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ในกฎหมายฝร่ังเศสได้ให้นิยามของ “คดีเลือกตั้งท้องถ่ิน”ไวว้า่ ข้อพิพาททั้งหลายทั้ง

ปวงอนัเกดิจากการโต้แยง้ตอ่ผลการเลือกตั้งในระดบัท้องถ่ิน กลา่วคือ การเ ลือกตั้ง  การเ ลือกตั้ง

สมาชิกสภาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อนัได้แก ่เทศบาล (Commune) องค์การบริหารส่วน

จังหวดั  (Departement)  ภาค  (Region)  องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน รูปแบบพิ เศษ  ( เชน่  ปารี ส 

มาย๊อตต์ แซงต์ ปิแอร์ เอต์ มิเกอลง เกาะคอร์สิ กา้)  คดีเ ลือกตั้ง เ ป็นไปเพื่อวตัถูประสงค์ในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งโปรง่ใสของผลการเลือกตั้งอนันํามาซ่ึงการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินนั้น 

64 ธวชั ชวูทิย์สกลุเลิศ. (2555). เลม่เดิม. 
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คดีการเลือกตั้งท้องถ่ินอยูใ่นเขตอํานาจของศาลปกครอง โดยแบง่แยกออกเป็น กรณีคดี

การเลือกตั้งระดบัภาคและการเลือกตั้งสภาของเกาะคอร์สิกา ตอ้งฟ้องตรงตอ่ศาลปกครองสูงสุด ใน

ฐานะท่ีเป็นศาลช ั้นตน้และศาลสูงสุด สว่นคดีการเลือกตั้งสภาเทศบาลและสภาองค์การบริหารสว่น

จงัหวดัตอ้งฟ้องตอ่ศาลปกครองช ั้นตน้ 

1.ผูม้สิีทธิฟ้องคดี 

ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ผูม้ีสิทธิฟ้องคดีจะกวา้งกวา่คดีการเ ลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ผู ้มี

สิทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน มดีงัน้ี 

ผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้ง ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ทุกคนในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นมีสิทธิฟ้องตอ่ศาล

ปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

ผู ้สมคัรรับเ ลือกตั้ง  ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ิน นั้ น แมจ้ะได้รับการ

เลือกตั้งหรือไมก่ต็าม มสิีทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

ผูม้สิีทธิการเลือกตั้ง  เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ผู ้มสิีทธิสมคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิฟ้องตอ่

ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั เฉพาะการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นจังหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัมีสิทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

ตวัแทนจากราชการส่วนกลาง มสิีทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งท้อง ถ่ินตอ่ศาลปกครองได้

เฉพาะใน กรณีท่ีมีการจดัการเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นไมเ่ ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดผู้วา่

ราชการจงัหวดัในฐานะตัวแทนของราชการสว่นกลางไมอ่าจหยิบยกประเด็นความเสียหายอนัเกิด

จาการทุจริตซ้ือเ สียงมาโต้แย้งการเลือกตั้งได้ ตอ้งเ ป็นเร่ืองของผู้สมคัรรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเทา่นั้น 

คณะกรรมการแห่งช าติวา่ด้วยการตรวจสอบบัญชีรายจา่ยการรณ รงค์หาเสียงการ

เลือกตั้งและการใชจ้า่ยเงินทางการเมอืง มสิีทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตอ่ศาลปกครองได้เฉพาะ

ในกรณีไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์เร่ืองการใชจ้า่ยเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเทา่นั้น 

2.สถานท่ีย่ืนคาํฟ้องและระยะเวลาการฟ้องคดี 

สําหรับการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั ผูป้ระสงค์โตแ้ย้งคัดค้าน

การเ ลือกตั้งอาจย่ืนเ ร่ืองพร้อมกบับันทึกวาจาประจําวนั  (Proces-verbal)  ท่ีจดัทําข้ึนโดยเจา้หน้าท่ี

ประจาํหนว่ยเลือกตั้ง จากนั้นผูว้า่การจงัหวดัจะเสนอเร่ืองตอ่ไปยงัศาลปกครองช ั้นตน้ท่ีมเีขตอาํนาจ 

อยา่งไรก็ตาม ผู ้ฟ้องคดีอาจเสนอคําฟ้องตอ่ศาลปกครองช ั้นต้นท่ีมีเขตอาํนาจโดยตรงดว้ยตนเองก็

ได ้
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค ซ่ึงอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครองสูงสุดนั้น ให้ผูฟ้้อง

ย่ืนไดท่ี้สํานักงานผูว้า่การจงัหวดัหรือสํานักงานยอ่ยผูว้า่การจงัหวดัท่ีผูฟ้้องมภีูมิลาํเนา 

ในกรณีท่ีเป็นการฟ้องโดยผู้วา่การจงัหวดั ให้ผูว้า่การจังหวดัย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 

15 วนั สําหรับการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั และการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล และให้ผูว้า่การจังหวดัย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 10 วนั สําหรับการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ภาค 

ในกรณีท่ีผูฟ้้องเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมใีช ผู่ว้า่ราชการจงัหวดั ต้องย่ืนคาํร้องภายในระยะเวลา 

5 วนั  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จงัหวดั และการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล และตอ้งย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 10 วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 

ในกรณี ท่ีผู ้ใดประสงค์โตแ้ย้งคัดค้านผลการเลือกตั้งดว้ยวธีิการย่ืนเร่ืองพร้อมไปกบั

บนัทึกวาจาประจําวนั  (Proces-verbal) ท่ีจดัทําข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจําหน ่วยเลือกตั้ง เมือ่ไดย่ื้นเร่ือง

ไป แตเ่จา้หน้าท่ีของจงัหวดัเสนอเร่ืองไปยังศาลปกครองลา่ช ้าเอง เชน่ น้ีไมถื่อวา่เป็นการฟ้องท่ีเกิน

ระยะเวลา ศาลปกครองต้องรับฟ้อง อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีผู ้ฟ้องคดีต้องย่ืนฟ้องคดีตอ่ศาลท่ีไมม่ี

เขตอาํนาจหรือฟ้องผิดศาล การฟ้องน้ีไมส่ง่ผลให้ระยะเวลาสะดุดหยุดลง 

ในคดีเลือกตั้ง วธีิการนับการฟ้องคดีจะไมน่ับวนัเลือกตั้งหรือวนัประกาศผลการเลือกตั้ง

รวมเขา้กบัระยะเวลา แตว่นั ท่ีเ ป็นวนัครบกาํหนดระยะเวลาจะถูกนับรวมเข้ากบัระยะเวลาดว้ย เชน่ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม ผู ้ฟ้องตอ้งย่ืนฟ้องคดีภายในระยะเวลา 5 

วนั  ระยะเวลาดงักลา่วจะเ ร่ิมนับเมือ่วนัท่ี 2 มกราคม นับไป 5 วนั  กจ็ะส้ินสุดระยะเวลาในวนัท่ี 6 

มกราคม เวลาเท่ียงคืน 

มปัีญหาวา่ระยะเวลาการฟ้องคดีจะเร่ิมนับตั้งแตเ่มื่อใด แมป้ระมวลกฎหมายเ ลือกตั้ง

มาตรา R 113 และ R 119 จะกาํหนดให้ระยะเวลาการฟ้องคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัและสมาชิกสภาเทศบาลเ ร่ิมนับจากวนัเ ลือกตั้งกต็าม แตใ่นความเป็นจริงแลว้ระยะเวลา

จะเร่ิมนับจากวนัประกาศผลการเลือกตั้ง การเร่ิมตน้นับดงักลา่วน้ีใชก้บัการฟ้องคดีเลือกตั้งสมาชิก

สภาภาคด้วย อยา่งไรก็ตาม โดยส่วนใหญว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้งก็มกัเป็นวนัเ ดียวกนักบัวนั

เลือกตั้งอยูแ่ลว้ 

นอกจากศาลปกครองจะไมรั่บคําฟ้ องท่ีฟ้ องพ ้นกาํห นดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว

ประเด็นท่ีผูฟ้้องหยิบยกข้ึนในคดีกเ็ชน่เดียวกนักบัคาํฟ้อง หากประเด็นใหมท่ี่ผูฟ้้องพึ่ งหยิบยกข้ึนมา

ในคดีกเ็ชน่เดียวกนักบัคําฟ้องหรือหยิบยกมาเมือ่พน้ระยะเวลาการฟ้องคดีไปแลว้ ศาลก็จะไมรั่บ

ประเด็นดงักลา่วไวพ้ิจารณา เชน่ ผู ้ฟ้องคดีไดฟ้้องโตแ้ยง้คัดคา้นผลการเลือกตั้งภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด โดยโตแ้ย้งวา่การเลือกตั้งไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพราะมีกระบวนการกดดันผูม้ีสิทธิ
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เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้ผู ้สมคัรรายหน่ึง ตอ่มาเมือ่พน้ระยะเวลาการฟ้องคดีแลว้ผูฟ้้องคดีจะขอยก

ประเด็นใหมเ่พิ่มเติมวา่ การเลือกตั้งตั้งนั้ นไมช่อบดว้ยกฎหมายเพราะไมเ่คารพหลกัการนับคะแนน

เป็นความลับ เชน่น้ี  ประเ ด็นหลงัเป็นประเด็นใหมท่ี่ยกข้ึนมาเมือ่พน้ระยะเวลาฟ้องคดีแลว้ ศาลจึง

ไมรั่บประเ ด็น ดังกลา่วไวพ้ิจารณ า อยา่งไรก็ตาม หากประเด็นท่ีหยิบยกข้ึนใหมน่ั้ นไมไ่ด้เป็น

ประเด็นใหมแ่หง่คดี แตเ่ป็นเพียงการขยายความประเด็นเดิมท่ียกมาในคําฟ้องให้หนักแน ่นช ัดเจน

ย่ิงข้ึน กรณีน้ีแมจ้ะยกข้ึนมาภายหลงัพน้ระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลกรั็บไวพ้ิจารณา8

65 

3.1.2 ประเทศบราซิล9

66 

บราซิลเป็นประเทศประชาธิปไตยตามกฎหมาย ซ่ึงกอ่ตั้งบนอํานาจอธิปไตย ความเป็น

พลเมอืง เกยีรติยศของทรัพยากรมนุษย์ คณุคา่ทางสังคมตอ่แรงงานและตอ่การประกอบกจิการได้

โดยเสรี และพหุนิยมทางการเมือง อํานาจทั้งส้ินมาจากประชาชนผู้ใช ้อํานาจโดยวธีิการเลือกตั้ง

ผูแ้ทนโดยวิธีการท่ีเป็นประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ประการศอยา่งเ ป็นทางการ  

เมือ่วนัท่ี 5 ตุลาคม 1988 โดยสภาคองเกรสแหง่ชาติท่ีไดรั้บมอบอาํนาจโดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธรัฐปี 1988 ไดร้วมแนวคิดใหมจ่าํนวนมากเขา้ไวด้ว้ยกนั ตั้งแตก่ารปกป้องส่ิงแวดล้อมจนถึง

สิทธิทางการเมืองและสวสัดิการสังคม ตามมาตรา 3 แห่งรัฐธรรมนูญ วตัถุประสงค์พื้นฐานของ

สหพันธ์ สาธารณ รัฐบราซิล  คือ เพื่อท่ีจะสร้างสัง คมท่ีเสรี ยุติธรรม และมีเอกภาพ เพื่ อท่ีจะ

รับประกนัการพ ัฒน าประเทศ เพื่อท่ีจะกาํจัดความยากจนและมาตรฐานการดํารงชีวติท่ีตํ่ากวา่

มาตรฐาน และเพื่อท่ีจะลดความไมเ่ทา่เทียมกนัทางสังคมและภูมภิาค และเพื่อท่ีจะส่งเสริมความกิน

ดีอยูดี่ของทุกคน โดยไมม่อีคติตอ่ชาติพนั ธ์ุ เชื้อชาติ เพศ สีผิว อายุ และรูปแบบอ่ืนใดของการเ ลือก

ท่ีรักมกัท่ีช ัง ประชาชนทุกคนมีความเทา่เ ทียมกนัตอ่หน้ากฎห มาย โดยไมม่ีความแตกตา่งใด ๆ 

ทั้งส้ิน ชาวบราซิลและชาวตา่งชาติผูอ้าศยัอยูใ่นประเทศน้ีได้รับการรับประกนัถึงการไมล่ะเมิดสิทธิ

ตอ่ชีวติ เสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภยั และทรัพย์สิน  

ณ ระดบัสหพันธรัฐของรัฐบาล มอีาํนาจอิสระสามประการในระบบประธานาธิบดีของ

บราซิล ซ่ึงดาํเนินการอยา่งกลมกลืนกนัระหวา่งอํานาจเหลา่นั้ นภายใต้ระบบการถว่งดุลอํานาจ นั่น

คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ระดบัมลรัฐ แตล่ะแห่งจะมีรัฐบาลของตน ด้วย

โครงสร้างท่ีเป็นตัวแทนท่ีแท้จริงของรัฐบาลแห่งสหพนัธรัฐ ซ่ึงไดรั้บอาํนาจทั้งหมด (ตามท่ีกาํหนด

65 สัญญา จีระออน. (2555). วธิีพิจารณาคดีเลือกต้ังในคดีท่ีเก่ียวกับการส่ังให้มีการเลือกต้ัง

ใหม่. หน้า 80-85. 
66 ธวชั ชวูทิย์สกลุเลิศ.(2555). เลม่เดิม. หน้า 95-99. 

 

                                                 

DPU



  

   

58 

ไวใ้นรัฐธรรมนูญของตน) ซ่ึงมไิด้สงวนไวเ้ป็นการเฉพาะตอ่รัฐบาลกลาง หรือโอนให้กบัทอ้งถ่ิน 

หัวหน้าผูบ้ริหารมลรัฐคือผู้วา่การ ซ่ึงได้รับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงโดยตรงจากประชาชน 

ฝ่ายนิติบญั ญัติท่ีมีเพียงสภาเดียวคือสภาแห่งมลรัฐ อาํนาจฝ่ายตุลาการของมลรัฐได้เป็นไปตาม

รูปแบบสหพนัธรัฐ และมขีอบเขตอาํนาจตามท่ีกาํหนดเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัศาลสหพันธรัฐ 

ณ ระดบัเทศบาล มเีทศบาลมากวา่ 5,500 แหง่ท่ีเป็นอิสระอยา่งมากในเร่ืองกจิการทอ้งถ่ิน 

ระบบการเลือกตั้ง 

การออกเสียงเลือกตั้งมลีกัษณะเป็นสากล และเป็นไปในเชิงบงัคบัตอ่พลเมืองท่ีอา่นออก

เขียนไดท้ั้งหมดท่ีมอีายุจาก 18 ปี ไปถึง 70 ปี การออกเสียงน้ีจะเป็นทางเ ลือกสําหรับพลเมืองผู ้มอีายุ 

16 และ 17 ปี สําหรับพลเมืองอาวโุสท่ีมอีายุมากกวา่ 70 ปี และสําหรับผูอ้า่นหนังสือไมอ่อกไมว่า่จะ

มอีายุเทา่ใดกต็าม ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งตอ้งสังกดัพรรคการเมอืง การจดทะเบียนพรรคการเมอืงจะมี

ผลสมบูรณ์โดยการอนุมติัจากศาลเลือกตั้งช ั้นสูง และมคีุณสมบติัตรงตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าบางข้อ 

ซ่ึงกาํหนดไวจ้ากฝ่ายนิติบญัญัติ 

พรรคการเมอืง 

เมือ่เดือนพฤศจิกายน 1979 สภาคองเกรสได้ยุบพรรคการเมืองท่ีดํารงอยูส่องพรรค ซ่ึง

ทั้งสองพรรคน้ีกอ่ตั้งข้ึนในปี 1965 ในบรรยากาศทางการเมอืงท่ีเสรีมากข้ึนของทศวรรษท่ี 1980 มี

การตั้งพรรคการเมืองใหมม่ากกวา่ 36 พรรค รวมถึงขบวนการประชาธิปไตยบราซิเ ลียน และพรรค

แนวร่วมเสรี และพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคคอมมิวนิสต์แหง่บราซิล (ชื่อใหมข่อง

พรรคสังคมนิยมแหง่ประชาชน) ซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายคา้น 
ประเทศบราซิลแบง่เขตการปกครองออกเป็น 26 รัฐ (states - estados) และ เฟเดอรัลดิ

สตริกต์ (federal district - distrito federal) (เป็นท่ีตั้งของกรุงบราซิเลียเมอืงหลวง)  

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวบราซิลทุกคนท่ี

มอีายุระหวา่ง 18-60 ปี (ประชาชนท่ีมีอายุมากกวา่ 16 ปี แตไ่มเ่กิน 18 ปี ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้ง

บุคคลดงักลา่วอาจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ แตไ่มถื่อเป็นหน้าท่ี)  ทั้ง น้ี ประชาชนมีสิทธิเ ลือกตั้ง

จะต้องลงทะเบียนท่ีหนว่ยเลือกตั้ง  ซ่ึงจะออกบัตรเลือกตั้งให้ โดยในบตัรเลือกตั้งจะประกอบดว้ย

หมายเลขประจําตัวผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้ง ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง  เวลาเลือกตั้ง  การเลือกตั้งจะถูก

ถา่ยทอดสดออกผา่นส่ือตา่งๆ เพื่อให้ผู ้มสิีทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบและมาลงคะแนนเลือกตั้ง

ได ้ 

ในการเลือกตั้ง ผู ้ควบคมุการเลือกตั้งสามารถเรียกหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องตา่งๆท่ีมหีน้าท่ี

เกี่ยวกบัการเลือกตั้งมาปฏิบัติห น้าท่ีได้โดยประชาชนไมต่้องจา่ยคา่ตอบแทนในการทําหน้าท่ี

ตรวจสอบหลกัการเกี่ยวกบัการลงทะเบียนเลือกตั้ง  หากมกีารทุจริตตอ่หน้าท่ีกอ็าจจะให้มกีารเพิก
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ถอนและถูกตดัสิน โดยผู้พิพากษาศาลเลือกตั้ง ดังนั้ น เจา้หน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการ

ลงทะเบียนเลือกตั้งจะตอ้งคอยตรวจสอบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงในการตรวจสอบ

จะมผีลตอ่เมือ่ไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งแลว้ 

ตามรัฐธรรมนูญประเทศบราซิล องค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบการเลือกตั้งใน

ประเทศบราซิ ล ประกอบด้วย คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ผู ้พิพากษาศาลเ ลือกตั้ง  ศาลเ ลือกตั้ง

ภูมภิาค ซ่ึงจะมอียูใ่นทุกๆรัฐของประเทศบราซิล และศาลเลือกตั้งสูงสุด 

ประเทศบราซิลมศีาลเลือกตั้ง (Electoral Court) ซ่ึงทําหน้าท่ีในการรับจดทะเบียนพรรค

การเมือง และควบคมุการเ งินของพรรคการเมือง นอกจากน้ี  ศาลเ ลือกตั้งยงัมีหน้าท่ีกาํหนดวนั

เลือกตั้ง และตดัสินคดีความเกีย่วกบัความผิดหรือข้อขัดแยง้ท่ีเกดิจากการเลือกตั้ง 

1) ศาลเลือกตั้งสูงสุด 

ศาลเ ลือกตั้งสูงสุดถูกจัดตั้ง ข้ึนในปี ค.ศ. 1932 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะยุติการโกง

การเลือกตั้ง และเพื่อให้มีอาํนาจเหนือศาลเลือกตั้งทั้งหมด และเพื่อทาํหน้าท่ีควบคุมบทบาททาง

พรรคการเมอืง มีอํานาจในการอนุญาตหรือยกเลิกการลงทะเบียนพรรคการเมือง การลงทะเบียน

ของผู้สมคัรและรับรองการเลือกตั้ง วางระเบียบและควบคมุการแทรกแซงทางส่ือโทรทศัน์และวทิยุ

ของพรรคการเมอืงในชว่งเวลาระหวา่งท่ีมกีารเลือกตั้ง 

(1) องค์ประกอบของศาลเลือกตั้ง สูงสุด ประกอบด้วยองค์คณะอยา่งน้อย 7 คน โดยท่ีมา

ของผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งสูงสุด จะตอ้งมาจาก 

1. การเลือกตั้งโดยการลงมติลับจาก 

2. ผูพ้ิพากษา 3 ทา่น ท่ีมาจากศาลสูงสุดสหพนัธ์รัฐฯ 

3. ผูพ้ิพากษา 2 ทา่น ท่ีมาจากศาลยุติธรรมสูงสุด 

(2) ผา่นการแตง่ตั้งจากประธาน าธิบดี 2 ทา่น โดยคัดเลือกมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ

ทนายความจาํนวน 6 คน ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เ ป็นผูม้ีชื่อเสียง มีคณุธรรม

ซ่ึงถูกเสนอชื่อ โดยศาลสูงสุดแหง่สหพนัธ์รัฐฯ 

ศาลเลือกตั้งสูงสุดจะคัดเลือกประธานและรองประธานจากผูพ้ิพ ากษาท่ีมาจากศาล

สูงสุดแห่งสหพนัธรัฐฯ และเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะจากผู้พิพากษาท่ีมาจากศาลยุติธรรมสูงสุด

ของบราซิล 

2) ศาลเลือกตั้งภูมภิาค 

กาํหนดให้มศีาลเลือกตั้งภูมภิาคในเมอืงหลวงในแตล่ะรัฐและในสว่นกลาง โดยคดัเลือก

มาจาก 
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(1) ศาลเ ลือกตั้งภูมภิาค ประกอบดว้ยองค์คณะอยา่งน้อย 6 คน การเลือกตั้งโดยวิธีการ

ลงมติลบัจาก 

ก. ผูพ้ิพากษา 2 ทา่น จากผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมสูงสุด 

ข. ผูพ้ิพากษา 2 ทา่น โดยศาลยุติธรรมสูงสุดจะคัดเลือกจากผูพ้ิพากษาในศาล 

(2) ผูพ้ิพากษาศาลภูมภิาค และสว่นกลางจะปฏิบติัหน้าท่ีในแตล่ะรัฐหรือในส่วนกลาง

ใน เขตนั้ นๆในกรณีจํานวนผู้พิพ ากษาไมค่รบตามท่ีกาํหนดไว ้ให้คัดเ ลือกจากผู้พิพากษาศาล

เลือกตั้งส่วนภูมิภ าคแ ละส่วนกลางใน แตล่ะกรณี ตามลําดับในศาลเ ลือกตั้งส่วน ภูมิภาคและ

สว่นกลางนั้นๆ 

(3) ผา่นการแตง่ตั้งจากประธานาธิบดี 2 ทา่น โดยการคดัเลือกจากทนายความ 6 คนซ่ึงมี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางดา้นกฎหมาย เป็นผูม้ชีื่อเสียง มีคณุธรรมซ่ึงถูกเสนอชื่อโดยศาลยุติธรรม

สูงสุด 

3) วาระการดาํรงตาํแหนง่ของผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้ง 

 ผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งตอ้งดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ติดตอ่กนั 

4) อาํนาจหน้าท่ีของศาลเลือกตั้งและผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้ง 

 ผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งกาํหนดให้มกีารจดัตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกบัการเลือกตั้ง  และ

กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของศาลเลือกตั้งและผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญบราซิล มาตรา 121) 

(1) ผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเหมาะสม มอีํานาจในการรับรอง

และเพิกถอนการเลือกตั้งได ้

(2) ผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้งตอ้งดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี ติดตอ่กนั 

(3) คําวินิจฉัยของศาลเ ลือกตั้ง สูงสุดเกีย่วกบัการเลือกตั้งจะอุทธรณ์ ไมไ่ด้ ทั้ง น้ี  เพื่ อ

คุม้ครองไมใ่ห้ขดักบัท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้และห้ามมใิห้ส่ังกกัขงั หรือหน่วงเหน่ียวบุคคลใดให้

ขาดอิสรภาพ 

(4) คาํวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งสว่นภูมภิาคจะอุทธรณ์ตอ่ศาลสูงสุดได ้ ตอ่เมือ่ 

ก. คาํวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งส่วนภูมภิาคขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 

ข. เกดิปัญหาการตีความกฎหมายระหวา่งศาลเลือกตั้งสองศาล หรือมากกวา่นั้น 

ค. เกิดการฟ้ องร้องเกี่ยวกบัเ ร่ืองการขาดคุณสมบัติของผู้ส มคัรรับเ ลือกตั้งหรือการ

ประกาศผลรับรองผูช้นะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสว่นกลางและส่วนภูมภิาค 
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ง. เมือ่มกีารฟ้องเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง  หรือการฟ้องเพิกถอนคาํส่ัง 

ซ่ึงกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่การเลือกตั้งในสว่นภูมภิาคหรือส่วนกลาง1 0

67 

 

3.2 กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของประเทศไทย 

การเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินของประเทศไทยมีหน ่วยงานและ

กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ดงัน้ี  

3.2.1 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  

รัฐธ รรมนู ญแห่งราชอาณ าจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 ในห มวด 11 ส่วน ท่ี 1 ได้มี

บทบญัญัติเกีย่วกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งไวโ้ดยได้บัญญัติท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง การพ ้นจากตําแหนง่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ้

ดงัน้ี 

1. ท่ีมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในมาตรา 229 ถึง มาตรา 234 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550  

ไดบ้ญัญติัถึงคณุสมบัติ ท่ีมา วาระการดาํรงตาํแหนง่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความเป็นกลางทางการเมืองและมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต

เป็น ท่ีประจักษ์ พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตั้งตามคําแนะ นําของวุฒิสภา มีจําน วน 5 คน โดยมี

คณุสมบติัและไมม่ลีักษะต้องห้าม1 1

68ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) มอีายุไมต่ํ่ากวา่ส่ีสิบปีบริบูรณ์ 

(2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

(3) มคีณุสมบติัและไมม่ลีักษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 205 (1) (4) (5) และ(6) 

(4)ไมเ่ ป็น ตุลา การ ศาล รัฐ ธ รรมนู ญ  ผู ้ตรวจกา รแ ผน่ ดิน  กรรมการป้อง กนั แ ละ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเ งินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วน ใน เร่ืองท่ีมาของคณะ กรรมการการเ ลือกตั้ง กฎห มายบัญ ญัติให้ มาจากจากการส รรห า  

โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 231 ไดก้าํหนดขั้นตอนวธีิการสรรหาไว ้ 3 ชอ่งทาง คือ   

67 สุภาภรณ์ แจง้สุข. (2552). ปัญหาทางกฎหมายของวิธีพิจารณาคดีเลือกต้ังตามระเบียบท่ี

ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีเก่ียวกับการเ ลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2250. หน้า 

107-108. 
68 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 230. 
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ชอ่งทางท่ี 1 ให้มคีณะกรรมสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู ้นําฝ่ายคา้นใน

สภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซ่ึงท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาคดัเ ลือกจาํนวนหน่ึงคน และบุคคลซ่ึงท่ีประช ุม

ใหญตุ่ลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเ ลือกจํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีสรรหาผู้มี

คณุสมบัติตามมาตรา 230 ซ่ึงสมควรเป็นกรรมการการเ ลือกตั้งจํานวนสามคน เสนอตอ่ประธาน

วฒุิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้ น มติในการสรรหาดงักลา่ว

ตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทา่ท่ีมอียู ่ในกรณีท่ีไมม่ี

กรรมการในตําแหนง่ใด หรือมแีตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถา้กรรมการท่ีเหลืออยูน่ั้นมีจาํนวนไม ่

น้อยกวา่กึ่งหน่ึงให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการเ ลือกตั้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเหลืออยู ่

ทั้งน้ี  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา 113 วรรคสอง มาใชบ้ังคบัโดยอนุโลมบุคคลซ่ึงท่ีประชมุใหญศ่าล

ฎีกาและท่ีประชมุใหญตุ่ลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหน่ึง ตอ้งมใิชผู่พ้ิพากษาหรือตุลา

การ และตอ้งไมเ่ป็นกรรมการสรรหาผูด้าํรงตาํแหนง่ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนในขณะเดียวกนั 

ชอ่งทางท่ี 2 มาจากศาลฎีกา ให้ท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ีคณุสมบัติตาม

มาตรา 230 ซ่ึงส มควร เป็นกรรมการการเ ลือกตั้งจําน วน สองคน  เสน อตอ่ประ ธาน วุฒิ สภ า  

โดยตอ้งเสนอพร้อมความยินยอมของผูน้ั้น 

ระยะเวลาการสรรหาให้กระทําภายในสามสิบวนันับแตว่นั ท่ีมีเหตุท่ีทําให้ตอ้งมกีาร

เลือกบุคคลให้ดาํรงตาํแหนง่ดงักลา่ว ในกรณีท่ีมเีหตุท่ีทําให้ไมอ่าจดําเนินการสรรหาไดภ้ายในเวลา

ท่ีกาํหนดหรือไมอ่าจสรรหาไดค้รบจาํนวนภายในเวลาท่ีกาํหนดตามชอ่งทางท่ี 1 ให้ดาํเนินการตาม

ชอ่งทางท่ี 3 คือ 

ชอ่งทางท่ี 3 ให้ท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจาํนวนภายในสิบห้า

วนันับแตว่นั ท่ีครบกาํหนดจํานวน 3 คน เมือ่ได้สรรหาครบตามจํานวนท่ีกาํหนดแล้วให้ประธาน

วฒุิสภาเ รียกประชมุวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหา ซ่ึงต้องกระทาํโดยวิธี

ลงคะแนนลบั ในกรณีท่ีวฒุิสภาให้ความเห็นชอบให้ให้ผูท่ี้ได้รับการสรรหาประชมุและเลือกกนัเอง

ให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการการเ ลือกตั้ง และแจง้ผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ แตห่ากวุฒิสภา

ไมเ่ห็นชอบในรายชื่อใด ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น ให้สง่รายชื่อนั้ นกลบัไปยังคณะกรรมการสรร

หากรรมการการเลือกตั้งหรือท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกา แลว้แตก่รณี เพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม ่ 

หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกา ไมเ่ ห็นดว้ยกบัวฒุิสภา

และมีมติยืนยันตามมติเ ดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไมน่้ อยกวา่สองในสามของท่ี

ประชมุใหญศ่าลฎีกา แล้วแตก่รณีให้ดําเ นินการตอ่ไปโดยให้ผู ้ได้รับความเห็นชอบประช ุมและ
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เลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง  และแจง้ผลให้ประธานวฒุิสภาทราบ  

และให้ประธานวฒุิสภานําความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแตง่ตั้งตอ่ไป 

วาระการดํารงตาํแหน ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในมาตรา 232 บัญญัติให้มวีาระ

การดาํรงตาํแหนง่เ จ็ดปีนับแตว่นัท่ีพระมหากษตัริย์ทรงแตง่ตั้ง และให้ดาํรงตาํแหนง่ไดเ้พียงวาระ

เดียว 

ส่วนการพ้นจากตําแหน ่งกรณีอ่ืนนอกจากกรณี ครบวาระใน มาตรา 233 บัญ ญัติให้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกนั มจีาํนวนไมน่้อยกวา่

หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทา่ท่ีมอียูข่องทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอตอ่ประธาน

รัฐสภาวา่กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งห้าม หรือกระทําการ

อนัตอ้งห้ามตามมาตรา 230 และให้ประธานรัฐสภาสง่คาํร้องนั้ นไปยงัศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวนั

นับแตว่นั ท่ีได้รับคําร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัยเมือ่ศาลรัฐธรรมนูญมคีาํวนิิจฉัยแลว้ ให้ศาล

รัฐธรรมนูญแจง้คาํวนิิจฉัยไปยงัประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งพ ้นจากตําแหนง่ตามวาระพร้อมกนัทั้งคณะให้ดาํเนินการ

สรรหาตามมาตรา 231 ภายในเกา้สิบวนันับแตว่นั ท่ีพ ้นจากตาํแหน ่งในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้ง

พน้จากตาํแหนง่เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ดาํเนินการสรรหาตามมาตรา 231 ให้

แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันับแตว่นัท่ีมเีหตุดงักลา่ว และให้ผูไ้ดรั้บความเห็นชอบอยูใ่นตาํแหนง่เพียง

เทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

2. อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 236 ได้บัญญัติอํานาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวโ้ดยให้มหีน้าท่ีควบคมุและดําเนินการจดัให้มกีารเ ลือกตั้ง

ในทุกระดับตั้งแตก่ารเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีจะต้อง

ดาํเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา 2 ลกัษณะ คือ การเ ลือกตั้งกบัการสรรหา นอกจากน้ียงัมี

อาํนาจหน้าท่ีในการควบคมุและดาํเนินการในเร่ืองของการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรม1 2

69 กลา่วโดยสรุปอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดด้งัน้ี 

1) อํานาจหน้าท่ีในการดาํเนินการจดัให้มกีารเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติ ซ่ึงการ

ดาํเนินการจดัให้มกีารเลือกตั้ง  หรือดาํเนินการจดัให้มีการออกเสียงประชามตินั้ นจะตอ้งดาํเนินการ

โดยองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใต้อํานาจหรือภายใต้บังคับของฝ่ายการเมือง ซ่ึงก็คือ

69 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 235. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นมาตรการอนัสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญปัจจุบันได้สร้าง ข้ึน กเ็พื่อให้

การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามตินั้นเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม มาตรการตา่งๆ ท่ีทาํให้

การเลือกตั้ง สุจริตและเ ท่ียงธรรม อาทิเชน่ การแบง่เขตเลือกตั้ง  การจดัทําบัญชีรายชื่อผู ้มสิีทธิ

เลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งน้ีรายละเอียดในการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีจะไปบญัญัติไวใ้น

กฎ หมายลําดับรองลงไป เชน่ พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 เป็นตน้ 

 2) อํานาจในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ เกีย่วกบัการ

เลือกตั้ง หรือการออกเสีย งประ ชามติ ลักษ ณะ เด ่นของรัฐ ธรรมนูญ แ ห่งร าชอาณ าจักรไทย 

พ ุทธศักราช 2540 เกี่ยวก ับอํานาจหน้ าท่ีของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  ก็คือ การกาํหนดให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งมอีํานาจอยา่งเต็มท่ีในการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ ขาดปัญหาหรือ

ขอ้โตแ้ย้งเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่ 

แตอ่ยา่งไรกต็ามอํานาจในสว่นน้ีถูกลดทอนลงตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

2550 โดยคงให้อาํนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งอยา่งเต็มท่ีในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้

ขาดเร่ืองร้องคดัคา้นการเลือกตั้งเฉพาะกอ่นประกาศผลการเ ลือกตั้ง เทา่นั้น (มาตรา 239) ส่วนหลัง

ประกาศผลการเลือกตั้งอําน าจการวินิจฉัยชี้ ขาดให้เ ป็นอํานาจของศาลฎีกา(กรณี การเ ลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา) ศาลอุทธรณ์ (กรณีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน) 

3)  อํานาจหน้าท่ีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลา่วมาแล้วขา้งต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ควบคุมการเลือกตั้ง  การออกเสียงประช ามติสามารถดําเนิ นการไปด้วยความเ รียบร้อย และ มี

ประสิทธิภาพ รัฐธรรมนูญยงักาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมหีน้าท่ี ดงัน้ี 

(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาํหนดการทั้งหลายอนัจําเป็นแกก่ารปฏิบัติตาม

กฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกบัการหาเสี ยงเลือกตั้งและการ

ดาํเนินการใด ๆ ของพรรคการเมอืง ผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อให้เป็นไปโดย

สุจริตและเท่ียงธรรมและกาํหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมี

ความเสมอภาค และมโีอกาสทดัเทียมกนัในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(2) วางระเบียบเกีย่วกบัข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ขณะอยูใ่นตาํแหนง่เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 181 โดยคาํนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และ

คาํนึงถึงความสุจริต เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตั้ง 
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 (3) ก ําห นดมาตรการและการควบคุมการบริจาค เงิ นใ ห้แ กพ่ รร คการเมือง  

การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช ้จา่ยเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  รวมทั้ง

การตรวจสอบบญัชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจา่ยเงินหรือรับ

เงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

  (4) มคีาํส่ังให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ 

รัฐวสิาหกจิ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอนัจําเป็นตาม

กฎหมายตามมาตรา 234 วรรคสอง 

  (5) สง่ เสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกบัหน ่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ห รือราชการส่วนท้อง ถ่ิน หรือสนั บสนุนองค์การเอกชน ใน การให้การศึกษาแก ่

ประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ

สง่เสริมการมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชน 

(6) ในการปฏิบัติห น้าท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอําน าจเ รียกเอกส ารห รือ

หลักฐานท่ีเกีย่วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ยคํา ตลอดจนขอให้พนักงานอยัการ

พนักงาน สอบสวน หน ่วยราชการ หน ่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาห กิจ ห รือราชการส่วน ท้อง ถ่ิ น

ดาํเนินการเพื่อประโยชน์แหง่การปฏิบติัหน้าท่ี การสืบสวน สอบสวน หรือวนิิจฉัยชี้ขาด 

(7)  คณ ะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอําน าจแ ตง่ตั้ง บุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทน

องค์การเอกชนเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีมอบหมาย 

การใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งม ี 2 ลกัษณะ คือ  

1. การใชอ้าํนาจตามรัฐธรรมนูญ เป็นการใชอ้าํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีไมอ่ยู ่

ภายใต้บงัคับของศาลปกครอง ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 ได้บญัญัติ

รองรับอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ้คือการใชอ้าํนาจในการวนิิจฉัยชี้ขาด เชน่ การวนิิจฉัย

ชี้ขาดในการส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  การวนิิจฉัยชี้ ขาดในเร่ืองคณุสมบัติของผู้สมคัรรับเลือกตั้ง  

การใช ้อาํนาจในกรณีน้ีไดบ้ญัญัติรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 223 วรรคสอง “อาํนาจศาลปกครองตามวรรคหน่ึงไมร่วมถึงการวนิิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการใชอ้าํนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น” 

2. การใช ้อํานาจในทางปกครอง ท่ีไมใ่ชก่รณีการใช ้อํานาจในการวนิิจฉัยชี้ ขาดของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตเ่ป็นการใช ้อํานาจทั่วๆไป เป็นการใช ้อาํนาจทางปกครองเมื่อมีข้อ

โตแ้ย้งเกี่ยวกบัการใชอ้ํานาจดงักลา่วจะต้องไปฟ้องศาลปกครอง เชน่ การแตง่ตั้งคณะบุคคลในการ

ชว่ยเหลือการเลือกตั้ง การแตง่ตั้งกรรมการประจําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการประจํา

หน ่วยเลือกตั้ง  การกาํหนดวนั กาํหนดสถานท่ีเ ลือกตั้ง  การกาํหนดคา่ใช ้จา่ยในการเลือกตั้งสมาชิก
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สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ฯลฯ เป็นตน้ หากเห็นวา่การคาํส่ังคณะกรรมการการเ ลือกตั้งไม ่

ชอบ หรือไมเ่ป็นธรรม กส็ามารถนําคดีไปฟ้องศาลปกครองเพื่อพิจารณาได ้  

นอกจากน้ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งยงัมีอาํนาจหน้าท่ี ตามประกาศคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 1 3

70 ฉบบัท่ี 13 ลงวนัท่ี 

20 กนัยายน 2549 สาระสําคัญ เพื่อให้การดาํเ นินการเกีย่วกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารท้อง ถ่ินเป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรมและสามารถดาํเ นินการไปได้อยา่งตอ่เน่ือง คปค. 

จึงมปีระกาศให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 มี

ผลใชบ้ังคับตอ่ไปและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจหน้าท่ีควบคมุและดําเนินการจดัให้มี

การเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยให้มีอาํนาจหน้าท่ีออกประกาศให้ยน่  

หรือขยายระยะเวลา หรือกาํหนดวธีิการเกีย่วกบัการเลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบญัญติัการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 เพื่อให้เหมาะสมแกก่ารเลือกตั้งท่ีคา้ง

ดาํเนินการหรือจาํเป็นตอ้งดาํเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จ 

ฉบับท่ี 26 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2549 ส าระสําคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ

ห น้ าท่ีของ คณ ะ กร รมการการ เ ลือกตั้ งตามพ ระ ร าช บัญ ญัติประ กอบรั ฐ ธร รมนู ญ วา่ด้วย

คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง พ.ศ. 2541 คปค.จึงมีประกาศวา่การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร

ไทยมใิห้กระทบกระเทือนพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2541 โดยพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  พ.ศ. 2541 

ยงัคงใช ้บังคับตอ่ไปจนกวา่จะมีกฎหมายแกไ้ขเพิ่มเ ติมห รือยกเลิกและให้ ถือวา่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ซ่ึงไดรั้บการแตง่ตั้งตามประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 13 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2549 ได้รับการ

สรรหาและแตง่ตั้งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  พ.ศ. 2541 โดยมีวาระการดาํรงตําแหนง่ตั้งแตว่นัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งตามประกาศดังกลา่วและมี

อาํนาจหน้าท่ีตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง พ.ศ. 

2541 และกฎหมายอ่ืนท่ีบญัญติัให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ฉบบัท่ี 32 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 สาระสําคญั เพื่อให้การดาํเนินการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ินแลว้เสร็จโดยเ ร็ว แตย่ังสามารถตรวจสอบการกระทําท่ีไมสุ่จริต

ของผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ คปค. จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้

แล้วเสร็จภายในเวลาไมเ่กนิ 30 วนั นับแตว่นั เลือกตั้ง  หลงัการประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากมี

หลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ ผู ้ได้รับการเลือกตั้งหรือผู้ใดกระทําการใดๆโดยไมสุ่จริต หรือกระทํา

70 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(2551). เลม่เดิม. หน้า 2-3. 
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ความผิดเกีย่วกบัการเลือกตั้ง เพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมไิด้เป็นไปโดยสุจริต

และเท่ียงธรรม หรือมกีารฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่วกบัการเ ลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มคีําส่ัง

เพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งนั้นมกีาํหนด 1 ปี และดาํเนินการจดัให้มกีารเลือกตั้งใหมเ่วน้แตก่ารกระทาํนั้ น

มไิดเ้กีย่วขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง 

3. อาํนาจในการวนิิจฉัยส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 ได้บัญญัติเกีย่วกบั

อาํนาจในการวินิจฉัยส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยสรุปดังน้ี  ในกรณีท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งวนิิจฉัยให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอ่นการประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีประกาศผลการเ ลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เห็นวา่ควรให้ ม ี 

การเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาผูใ้ด ให้ย่ืน 

คาํร้องตอ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมือ่ศาลฎีกาไดรั้บคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้ สมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาผูน้ั้นจะปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด้ จนกวา่ศาลฎีกาจะมคีาํส่ังยก

คาํร้อง ในกรณีท่ีศาลฎีกามีคาํส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมใ่นเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง

สมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิก วฒุิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด้ มิให้นับบุคคลดงักลา่วเขา้ใน 

จาํนวนรวมของสมาชิกเทา่ท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แตก่รณี 

ให้นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้ังคบักบัการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภา ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินด้วยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคําร้องตอ่ศาลตามวรรคสองให้ย่ืนตอ่

ศาลอุทธรณ์ และให้คาํส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด1 4

71 

3.2.2 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 

นอกจากอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีไดบ้ัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ

แห่งราช อาณ าจักรไทย มาตรา 236 ซ่ึง เป็น กฎหมายสูงสุดท่ีได้กาํหนดกรอบอํานาจหน้ าท่ีไว ้ 

9 ประการแลว้ ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2550 

ได้มีการบัญญัติขยายกรอบอํานาจห น้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นพ ระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550  

71 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 239. 
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1. อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกคําส่ังแตง่ตั้ง  

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2550  ได้

บญัญติัอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ้ 17 ประการ ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ควบคุมและดาํเนินการจัดหรือจัดให้มีการเ ลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภาทอ้ง ถ่ิน และผูบ้ริหารท้องถ่ินแลว้แตก่รณี 

รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(2) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาํหนดการทั้งหลายอันจาํเป็น หรือดาํเนินการ

เพื่อให้เ ป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ รแ ละการได้มาซ่ึงส มาชิ กวุฒิสภ า พระราชบัญ ญัติประกอบ

รัฐธรรมนู ญวา่ด้วยพ รรคการเมือง พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ด้วยการออกเสี ยง

ประชามติ และกฎหมายวา่ด้วยการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินเพื่อให้การ

เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกบัการหาเสียงเ ลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ ของพรรค

การเมือง ผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง  และผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อให้เ ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมและ

กาํหนดหลกัเกณฑ์การดาํเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมคีวามเสมอภาค และมี

โอกาสทดัเทียมกนัในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(4) วางระเบียบเกีย่วกบัการชว่ยเหลือในการตรวจสอบการเ ลือกตั้งตามมาตรา 25 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกบัข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมใิห้ปฏิบัติของพรรคการเมอืง

ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  และผู้มสิีทธิเลือกตั้ง ในสว่นท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้ง และการตอบขอ้หารือของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทั้ง น้ี โดยต้องตอบข้อหารือภายในสามสิบวนันับ

แตว่นัท่ีไดรั้บขอ้หารือ และจะปฏิเสธไมต่อบขอ้หารือเพราะเหตุท่ีเร่ืองนั้นยงัไมเ่กิดข้ึนมิได ้

(6) วางระเบียบหรือให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีใน

ระหวา่งท่ีอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ในเร่ืองดงัตอ่ไปน้ี 

(ก) ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั้งหรือโยกยา้ยขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหนง่หรือ

เงินเ ดือนประจํา พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญต่ามท่ี

บญัญติัไวใ้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง หรือให้บุคคลดงักลา่วพ ้น

จากการปฏิบติัหน้าท่ีหรือพน้จากตาํแหนง่ หรือให้ผูอ่ื้นมาปฏิบติัหน้าท่ีแทน 

(ข) ให้ความเห็นชอบในการอนุมติัให้ใชจ้า่ยงบประมาณสํารองจา่ย เพื่อกรณี

ฉกุเฉินหรือจาํเป็น 
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(ค) วาง ร ะ เบียบ เกี่ยวก ับการ ใ ช ้ท รั พ ย ากร ของ รัฐ ห รือบุคลา กรของ รั ฐ  

เพื่อกระทาํการใดซ่ึงจะมผีลตอ่การเลือกตั้ง หรือให้ความเห็นชอบในการดาํเนินการดงักลา่ว 

ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งคาํนึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม

ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตั้ง 

(7) กาํหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

อนัอาจคํานวณเป็นเงินได้ ให้แกพ่รรคการเมอืง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจ้า่ยเงินของ

พรรคการเมอืงและผู้สมคัรรับเ ลือกตั้ง  รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือง

โดยเปิดเผยและการควบคมุการจา่ยเ งินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้ง น้ี 

โดยให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง 

(8) มคีําส่ังให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ

รัฐวสิาหกจิ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอนัจําเป็นตาม

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภ า พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(9) ดําเ นินการแบง่เขตเลือกตั้งสําหรับการเ ลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตั้งและการ

เลือกตั้งแบบสัดสว่น และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน รวมทั้งจดัให้มีบญัชี

รายชื่อผูม้สิีทธิเลือกตั้ง 

(10) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเ ท็จจริงและวนิิจฉัยชี้ ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ท่ี

เกิด ข้ึน เกี่ยวก ับการ ปฏิ บัติตามพ ระ ร าช บัญ ญัติประ กอบรั ฐธ ร รมนู ญ วา่ด้วย การ เ ลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ด้วยพ รรคการเมืองพ ระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ด้วยการออกเสียงประชามติ ห รือ

กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

(11) ส่ง เ ร่ืองไปยังประธานส ภาผู้แทน ราษฎรห รือประธาน วุฒิส ภา ใน กรณี ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นวา่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาคน

ใดคนหน่ึงส้ินสุดลงหรือส่งเ ร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเ ห็นวา่ความเป็นรัฐมนตรีของ

รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงส้ินสุดลง 

(12) ส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายบญัญัติ หรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่

หรือออกเสียงประชามติใหม ่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตั้งหรือส่ัง

ให้มกีารนับคะแนนใหม ่เมือ่มหีลกัฐานอันควรเชื่อไดว้า่การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
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หน ่วยเลือกตั้งนั้ น ๆ มิไดเ้ ป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรม ทั้งน้ี  หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด 

(13) ประกาศผลการเ ลือกตั้ง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียง

ประชามติ 

(14) สง่ เสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกบัหน ่วยราชการ หน ่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ ห รือราชการส่วนท้อง ถ่ิน หรือสนั บสนุนองค์การเอกชน ใน การให้การศึกษาแก ่

ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ การ

สง่เสริมการมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชน และการชว่ยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ตามมาตรา 25 

ทั้ง น้ี การจัดสรรงบประมาณเป็นคา่ใชจ้า่ยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งกาํหนด 

(15) วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ได้รับการแตง่ตั้งให้มีอํานาจ

หน้าท่ีเกี่ยวข้องกบัการเ ลือกตั้ง  การส นับส นุนการสรรห าส มาชิกวุฒิส ภา ห รือการออกเสี ยง

ประชามติ 

(16) จัดทําร ายง าน ผ ลการ ปฏิ บัติ ง าน ปร ะ จํา ปีและ ข้อ สั งเกตเส น อต ่อส ภ า

ผูแ้ทนราษฎรและวฒุิสภา 

(17) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ อ่ืน  ห รือกฎ หมายอ่ืน บัญ ญัติให้เ ป็นอําน าจห น้าท่ีของคณ ะ กรรมการ 

การเลือกตั้ง1 5

72 

นอกจากน้ี  ใน มาตร า 14 บัญ ญัติให้ คณ ะ กร รมการ การ เลือกตั้ งมีอําน าจแต ่งตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั ผูอ้ ํานวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั คณะอนุกรรมการ 

บุคคล คณะบุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง

มอบหมายได ้

หลกัเกณฑ์และวธีิการแตง่ตั้ง  การพ ้นจากตําแหนง่ คา่ตอบแทน และการสงเคราะห์อ่ืน 

รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด 

2.  อาํนาจในการฟ้องคดี  

72
 พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550, มาตรา 

10. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ ในการแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดาํเนินการสืบสวน หรือแจง้พนักงานสอบสวนเพื่อ

ดาํเนินการสอบสวนและให้มอีํานาจฟ้องคดีตอ่ศาลทั้งในทางแพง่ทางอาญา หรือทางปกครอง ใน

กรณี ท่ีคณะ กรรมการการ เลือกตั้ง เห็ น วา่ผู ้ใดกระทําความผิดตามพร ะราช บัญ ญัติปร ะกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิ สภา พ ระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง

พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวา่ด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน โดยให้ถือวา่คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เป็น

ผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนและให้ได้รับยกเวน้คา่ฤชา

ธรรมเนียมทั้งปวง 

ใน กรณี ท่ีคณ ะ กร รมการการ เลือกตั้ งจะต้องดําเ นิ น คดีใ น ศา ล คณ ะกร รมกา ร 

การเลือกตั้งอาจมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหน่ึง เลขาธิการพนักงานของสํานักงาน

คณ ะกรรมการการเลือกตั้ง  พนั กงานอัยการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดําเนิน การแทน ได้ และให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ อาํนวยความสะดวกและ

เรง่รัดให้การดาํเนินคดีเสร็จส้ินไปโดยเร็ว1 6
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3. อาํนาจในการสืบสวนและวนิิจฉัยขอ้เ ท็จจริง 

กรณีท่ีมเีหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งสืบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวนิิจฉัยชี้

ขาดปัญ หาหรือข้อโต้แยง้ ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน้ี 

พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภ า พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้อง ถ่ินห รือ ผู้บริหารท้อง ถ่ิน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ให้คณ ะกรรมการการเลือกตั้ ง

ดาํเนินการโดยพลนั 

ใน การสืบส วน สอบสวนตามวรรคหน่ึง คณ ะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาส 

ผูร้้องผูถู้กคัดคา้น หรือผูถู้กกลา่วหา ทราบเหตุแห่งการร้อง การคัดค้าน หรือการกลา่วหา มีหนังสือ

ชี้ แจงข้อเ ท็จจริงและแสดงหลักฐาน  รวมทั้ งต้องให้โอกาสมาให้ถ้อยคําตอ่คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ในกรณีท่ีผูร้้อง ผู ้ถูกคดัคา้น หรือผูถู้กกลา่วหา ไมม่หีนังสือชี้แจงขอ้เท็จจริง แสดงหลกัฐาน 
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หรือไมม่าให้ถ้อยคํา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนดโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร ให้ถือวา่ผูน้ั้ น

สละสิทธิในการชี้ แจง แสดงหลักฐาน หรือให้ถอ้ยคาํ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ

ตอ่ไปได ้

กรรมการการเลือกตั้งแตล่ะคนท่ีลงมติวินิจฉัยชี้ ขาดในเร่ืองใดต้องลงลายมือชื่อใน

หนังสือลงมติในเ ร่ืองนั้ น และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัทําคําวินิจฉัยชี้ ขาดซ่ึงตอ้งทําเป็น

หนังสือระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของกรรมการการเ ลือกตั้ง ทุกคน ท่ี

พิจารณาวนิิจฉัย 

ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกตั้งผู ้ใดลงมติวนิิจฉัยชี้ ขาดในเร่ืองใดแลว้ แตย่ังมิได้ลง

ลายมือชื่อในคาํวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองนั้ น เน่ืองจากพ้นจากตําแหนง่หรือมีเหตุจาํเ ป็นอ่ืนท่ีไมอ่าจลง

ลายมอืชื่อได้ให้ประธานกรรมการการเ ลือกตั้งบันทึกเหตุนั้ นไวใ้นคําวินิจฉัยชี้ ขาดแทนการลง

ลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งผู ้นั้ น แตถ่้าเ ป็นกรณีท่ีประธาน กรรมการการเลือกตั้งและ

กรรมการการเ ลือกตั้ง อีกจาํนวนหน่ึงไมอ่าจลงลายมอืชื่อได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งเทา่ท่ีเหลืออยู ่

เป็น ผู้บันทึก เห ตุ แ ละถ้าเ ป็นกรณีท่ีกรรมการการ เลือกตั้งทั้งคณะไมอ่าจลงลายมือชื่อได้ใ ห้

เลขาธิการเป็นผูบ้นัทึกเหตุนั้น 

วธีิการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด1 7
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3.2.3 พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน  พ.ศ.2545ให้

คณะกรรมการการเลือกมอีํานาจแบง่ออกไดด้งัน้ี 

1. อาํนาจในการออกประกาศ ขอ้กาํหนด หรือคาํส่ัง 

มาตรา 5 ได้บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให้มีอําน าจในการออกประกาศ ข้อกาํห นด หรือคาํส่ังของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เพื่ อ

ปฏิบติัการตามพระราชบญัญัติน้ี 

2. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

การส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบง่ออกเป็น 2 ชว่ง คือ 

1) กอ่นประกาศผลการเลือกตั้ง  อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสว่น

น้ีไดถู้กบัญญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคหน่ึง 
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ประกอบวรรคท้ายและพระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ. 

2545 มาตรา 96 ประกอบประกาศคณะปฏิรูปการปกครองอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ฉบบัท่ี 32  ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 สรุป คือ  

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นวา่มกีารกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึน

กอ่นครบวาระการดํารงตําแหน ่งภายใน 60 วนัจนถึงวนัเ ลือกตั้ง และกอ่นท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะทําการประกาศผลการเลือกตั้ง  ซ่ึงต้องประกาศผลการเ ลือกตั้งภายใน 30 วนันับแตว่นั

เลือกตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี 32   

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจในการส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งและหรือส่ัง

ให้มกีารเลือกตั้งใหมไ่ดโ้ดยคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด  

2) หลงัประกาศผลการเลือกตั้ง อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในสว่นน้ีได้

ถูกบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนู ญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคสอง 

ประกอบวรรคท้าย และพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2545 มาตรา 97 ซ่ึงบัญญติัวา่ “เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว หาก

ภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้ง ผู ้ใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อให้

ตนเองได้รับเ ลือกตั้งหรือการเ ลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมไิดเ้ป็นไปโดย

สุจริตและเท่ียงธรรมหรือมกีารฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ัง เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผู ้นั้นมกีาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมีคาํส่ังให้เลือกตั้งใหมห่รือนับคะแนน

ใหม ่แตต่อ้ง ส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้งเวน้แตค่วามไมสุ่จริตหรือไมเ่ท่ียง

ธรรมดงักลา่ว หรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มไิดเ้กีย่วขอ้งกบัผูไ้ด้รับเ ลือกตั้งหรือมิไดเ้ ป็นเหตุสําคญัท่ีทํา

ให้ผูน้ั้นไดรั้บเลือกตั้ง”  

ดงันั้ น จึง เห็นไดว้า่ ภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว 

ตอ่มามีหลักฐ าน ปรากฏอัน ควร เชื่ อได้ว า่ผู ้ส มคัรใ ดได้กร ะทํากา รฝ่าฝื น กฎ ห มาย เ ลือกตั้ ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถส่ังเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งและหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่แต ่

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ ส่ังตามคาํวนิิจฉัยทนัทีเลยไมไ่ด ้จะตอ้งไปย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

เพื่อให้ศาลอุทธรณ์มีคาํส่ัง ทั้ง น้ีคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศ

ผลการเ ลือกตั้ง  จะไมเ่หมอืนกบักรณีแรกท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ส่ัง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

และหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมไ่ดเ้ลยทนัที  

3) ความผิดตามมาตรา 57 แห ่ง  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ไดแ้ก ่
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1. จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาวา่จะให้  หรือจดัเตรียมเพื่ อจะให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินได ้

2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาวา่จะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไมว่า่โดย

ทางตรงหรือทางอ้อมแกช่มุชน สมาคม มลูนิธิ วดั สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบัน

อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา 

3.ทาํการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจดัให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงตา่ง ๆ 

4.เล้ียงหรือรับจะเล้ียงผูใ้ด 

5.หลอกลวง บงัคบัขูเ่ข็ญ ใชอิ้ทธิพลคกุคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เขา้ใจผิดในเร่ือง

ใดอนัเกีย่วกบัผูส้มคัรใด 

3. การชดใชค้า่เสียหายอนัเป็นเหตุให้มกีารเลือกตั้งใหม ่

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งมคีําส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมต่ามมาตรา 56 หรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง ผูใ้ดตามมาตรา 96 (กอ่นประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการ

การเลือกตั้งสามารถกาํหนดคา่เสียหายในการจัดให้มกีารเลือกตั้งใหมไ่ดเ้ลย) หรือตามมาตรา 97 

(หลังประกาศผลการเลือกตั้งซ่ึงจะตอ้งให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนส่ัง และหากศาลอุทธรณ์มคีาํส่ัง เพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งและส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมแ่ล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งกจ็ะ เป็นผู้กาํหนด

คา่เสียหายท่ีจะต้องชดใช ้ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดภายหลงั ท่ีศาลอุทธรณ์มีคาํส่ัง เพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งแล้ว

เทา่นั้น) เพื่อให้ผูซ่ึ้งกระทําการฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือผูท่ี้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นตอ้งรับผิดชดใช ้

คา่เ สียหายตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด ซ่ึงตอ้งไมเ่กินคา่ใชจ้า่ยในการให้มีการ

เลือกตั้งใหม ่

คา่เ สียหายท่ีได้รับชดใช ้ตามวรรคหน่ึง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินท่ีมี

การเลือกตั้งใหมน่ั้น 

3.2.4 ระเบียบหรือประกาศท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดใ้ห้อาํนาจ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกประกาศปละระเบียบท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินหลาย

ระเบียบซ่ึงในท่ีน้ีขอศึกษาเฉพาะเกีย่วกบัระเบียบท่ีจะทาํการศึกษาดงัน้ี 

1. ระเ บียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด  

พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวน

สอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการสืบสวนสอบสวนเร่ือง

คดัคา้นการเลือกตั้งไว ้ ดงัน้ี 
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1. การย่ืนคาํร้อง1 8

75 

1.1 คาํร้อง  

คาํร้องตอ้งทาํเป็นหนังสือ ใชถ้อ้ยคาํสุภาพ และมรีายการดงัน้ี 

1.1.1 วนั เดือน ปี ท่ีจดัทาํคาํร้อง 

1.1.2 ชื่อ ท่ีอยู ่และสถานะของผู้ร้อง หากมีหลายคน อาจจดัทําเป็นบญัชีแนบทา้ย

คาํร้องกไ็ด ้

1.1.3 ชื่อผู ้ถูกร้อง พร้อมท่ีอยูแ่ละสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) หากมีหลายคนอาจ

จดัทาํเป็นบญัชีแนบทา้ยคาํร้องกไ็ด ้

1.1.4 ระบุข้อเท็จจริงของแตล่ะข้อกลา่วหา และพฤติการณ์ท่ีทําให้การเ ลือกตั้ง

เป็น ไปโ ดยไมสุ่จ ริตแ ละเ ท่ียงธร รม อัน เ ป็น การ ฝ่าฝื นห รือไมป่ฏิบัติตามกฎห มาย เกี่ยวก ับ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีรายละเอียดเกีย่วกบัวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเกิดการกระทาํ รวมทั้ง

บุคคลและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 

1.1.5 ลงลายมอืชื่อผูร้้อง 

สําหรับคําร้องเกี่ยวกบัการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

หนว่ยเลือกตั้ง  หรือสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้ย่ืนพร้อมหลกัฐานการทักทว้งเกีย่วกบัการปฏิบัติ

หน้าท่ีของบุคคลดังกลา่วในขณะปฏิบัติหน้าท่ีนั้ น ซ่ึงหลกัฐานการทักท้วงตอ้งเ ป็นไปตามแบบท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งกาํหนด1 9

76 

1.2 ระยะเวลาย่ืนคาํร้อง  

1.2.1 คาํร้องเกีย่วกบัการเลือกตั้งอาจย่ืนได้กอ่นวนัประกาศผลการเลือกตั้งหรือ

ภายในสามสิบวนันับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง 

1.2.2 คาํร้องเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการเลือกตั้งให้ย่ืนไดภ้ายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั

นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง  

75 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554. 
76 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 9. 
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1.2.3 คาํร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังให้มกีารนับคะแนนใหม ่ให้

ย่ืนภายในสามสิบวนันับแตว่นัประกาศผลนับคะแนนใหม ่ 2 0

77 

1.3 ผูม้สิีทธิย่ืนคาํร้อง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน กรณีกอ่นประกาศผลการเลือกตั้ง 

คือ ผู ้มสิีทธิเ ลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเ ป็นสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในเขตเลือกตั้ง

นั้ น กรณี หลงัประกาศผลการเลือกตั้ง  คือ ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมน่้อยกวา่สิบคน ผูส้มคัรรับ

เลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอาํเภอในเขต

เลือกตั้งนั้น2 1

78 

1.4 วธีิการย่ืนคาํร้อง 

ผูร้้องตอ้งย่ืนคําร้องดว้ยตนเองท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประจาํจงัหวดัท่ี

เหตุแห่งการร้องไดเ้กิด หรืออ้างวา่ หรือเชื่อวา่ไดเ้กิดข้ึนในจังหวดันั้ น เวน้แตใ่นกรณีมเีหตุจําเป็น

อาจย่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกไ็ด้2 2

79 

2. การพิจารณารับหรือไมรั่บเป็นเร่ืองคดัคา้น  

เมือ่มีการย่ืนคําร้องให้พนักงานท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวดัหรือเลขาธิการ ตรวจคําร้องท่ีผูร้้องได้ย่ืนไว ้เพื่อเสนอตอ่ผูอ้าํนวยการการเ ลือกตั้งประจํา

จงัหวดัหรือเลขาธิการพิจารณาวา่ ควรส่ังรับหรือไมรั่บเป็นเร่ืองคดัค้านในเร่ืองใดบา้ง หากคาํร้องมี

สาระสําคัญไมค่รบถว้นให้แจ้งผู ้ร้องแกไ้ข หรือหากมีขอ้เท็จจริงไมเ่พียงพอให้พนักงานบันทึก

ถอ้ยคําผูร้้องโดยระบุขอ้เท็จจริงแตล่ะขอ้กลา่วหาให้เพียงพอตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงการบนัทึกถ้อยคํา

ตอ้งมิใชก่ารสอบสวนพยานกอ่นส่ังรับเป็นเ ร่ืองคัดค้าน เมื่อแจ้ง ผู ้ร้องแล้วผู ้ร้องไมด่ําเนินการ

หรือไมย่อมให้บนัทึกถอ้ยคาํให้ถือวา่ผูร้้องสละสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขคาํร้องนั้น  
หากเป็นกรณีคําร้องไมส่มบูรณ์  ไมม่ีสิทธิคัดค้าน ไมย่ื่นภายในกาํหนดเวลา ไมย่ื่นคํา

ร้องด้วยตนเอง ณ สถานท่ีเหตุการณ์ร้องได้เกดิ อา้ง  หรือเชื่อไดว้า่เกดิไดเ้กดิข้ึน ไมเ่ป็นความผิดตาม

กฎ ห มาย เกี่ยวกบัคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้ ง  ห รือ เป็น คําร้องท่ีมีประ เ ด็น ห รื อเป็นเ ร่ื อง ท่ี

77 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554  ขอ้ 10. 
78

 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554  ขอ้ 11(4). 
79 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 12. 
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คณะกรรมการการเ ลือกตั้งไดว้ินิจฉัยชี้ ขาดแล้ว หรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล หรือท่ีศาล

ไดม้คีาํพิพากษา หรือมคีาํส่ังถึงท่ีสุดแลว้ มใิห้รับไวเ้ป็นเร่ืองคดัคา้น2 3

80  
เมื่อตรวจคําร้องดังกลา่วแล้ว ให้ เสนอผู้อํานวยการการเ ลือกตั้งประจําจงัหวดั หรือ

เลขาธิการ แล้วแตก่รณี พิจารณาส่ังรับหรือไมรั่บเป็นเร่ืองคัดค้านทันที กรณี คําร้องคัดค้าน ท่ี

ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวดัหรือเลขาธิการส่ังรับเป็นเร่ืองคัดคา้นแล้ว ให้สง่เร่ืองคัดคา้น

นั้นให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน และให้ผู ้อาํนวยการ

การเลือกตั้งประจําจังหวดัรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัทราบ รวมทั้งรายงาน

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ สําหรับคาํร้องท่ีผู ้อาํนวยการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัส่ังไมรั่บ

เป็นเร่ืองคดัค้าน ให้เสนอคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประจําจังหวดัพิจารณา หากคณะกรรมการ           

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัส่ังรับเป็นเร่ืองคดัค้านให้ส่งเร่ืองคัดค้านนั้ นให้ผู ้อาํนวยการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดัเพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดาํเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลนั  
สว่นคาํร้องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั หรือเลขาธิการส่ังไมรั่บเป็นเร่ือง

คดัค้าน ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําร้องคดัค้าน

แลว้ หากเห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั หรือเลขาธิการให้ส่ัง

เห็นชอบไมรั่บเป็นเ ร่ืองคัดคา้น ให้แจง้ให้ผู ้ร้องทราบ หากคณะกรรมการการเ ลือกตั้งเห็นวา่ควรรับ

เป็นเร่ืองคัดคา้นไวด้ําเนินการ ให้ส่ังรับเป็นเร่ืองคัดค้าน และให้เลขาธิการจดัให้มกีารสืบสวน

สอบสวน หรือส่งเ ร่ืองให้ผู ้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัจัดให้มกีารสืบสวนสอบสวน      
โดยพลนั 

3. การพิจารณากรณีความปรากฏหรือปรากฏหลกัฐาน 

ในกรณี ท่ีความปรากฏ หรือปรากฏหลักฐานตอ่กรรมการการเ ลือกตั้ง  โดยมีเห ตุอัน

สมควรวา่มีการกระทําใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายเกีย่วกบัคณะกรรมการ  การ

เลือกตั้ง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งไมเ่ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้กรรมการการเลือกตั้ง

เสนอตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาส่ังให้

มกีารสืบสวนสอบสวน หากมกีารส่ังให้มีการสืบสวนสอบสวนให้ดําเ นินการสืบสวนสอบสวน

ตอ่ไป 
4. การรวม การแยก และการถอนเร่ืองคดัคา้น 

 4.1 การรวมเร่ืองคดัคา้น  

80 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 
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ผู ้อํานวยการการเ ลือกตั้งประจําจังหวดั คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังห วดั 

เลขาธิการ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย แล้วแตก่รณี อาจส่ังให้รวมเ ร่ืองคัดคา้น หรือสํานวนการ

สืบสวนสอบสวนในกรณี ดงัน้ี 
1. ผูร้้องและผูถู้กร้องเป็นรายเดียวกนั 

2. ผูร้้องและผูถู้กร้องหลายรายซ่ึงเป็นกลุม่เดียวกนั หรือมคีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้องกนั 

3. เร่ืองคดัคา้นท่ีมผูีร้้องตา่งหลายรายกนั แตผู่ถู้กร้องเป็นรายเดียวกนั 

4. เร่ืองคดัคา้นท่ีมมีลูกรณีเดียวกนัหรือเกีย่วพนักนั2 4

81 

4.2 การแยกเร่ืองคดัคา้น  
ผูอ้ ํานวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั หรือเลขาธิการ เ ห็นเป็นการสมควรหรือได้รับ

รายงานจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนวา่ การสืบสวนสอบสวนเร่ืองคดัคา้นใดมคีวามยุง่ยาก

หรืออาจจะเกดิความลา่ช ้า อาจส่ังให้แยกเ ร่ืองคัดค้านหรือแยกประเด็นของเร่ืองคดัคา้นนั้ นไปทํา

การสืบสวนสอบสวนตา่งหากหรือแยกไปรวมกบัประเด็นของเร่ืองคดัคา้นอ่ืนก็ได้2 5

82 
4.3 การถอนเร่ืองคดัคา้น  

ผูร้้องอาจถอนเ ร่ืองคัดคา้นท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั หรือ

สํา นั กง าน คณ ะ กร รมการการ เลือกตั้ ง ได้กอ่น คณ ะ กร รมการการ เลือกตั้ ง วินิ จฉัย ชี้ ขา ซ่ึ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจอนุญาตหรือไมอ่นุญาตให้ถอนก็ได ้และให้เลขาธิการแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผูร้้องทราบ2 6

83 

5. การสืบสวนสอบสวน 

การสืบสวนสอบสวนให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวน

เร่ืองคดัคา้นท่ีไดส่ั้งรับเป็นเร่ืองคดัค้านโดยเร็ว และตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนในการปฏิบัติ ดงัน้ี 
5.1 การสอบสวนเร่ืองคดัคา้น  

เมื่อคณะกรรมการสืบสวนส อบสวนได้รับเร่ืองคัดค้านการเลือกตั้ งแล้ว ให้ทําการ

สืบสวนสอบสวนเร่ืองคัดค้านท่ีไดรั้บไวด้าํเนินการโดยเร็ว แล้วสรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายใน

81
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 19. 
82 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 20. 
83 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 21. 
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ย่ีสิบวนันับแตว่นั ท่ีไดส่ั้งรับเป็นเร่ืองคดัคา้นนั้ นไวด้าํเนินการ หากไมแ่ลว้เสร็จ ให้รายงานพร้อม

เหตุผลความจําเป็นตอ่ประธาน กรรมการการเลือกตั้งประจําจังห วดัหรือกรรมการการเ ลือกตั้ง

ประจําจังหวดัท่ีได้รับมอบหมาย หรือเลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย แล้วแตก่รณี เพื่อขอ

อนุมติัขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนออกไปอีกไมเ่กินสองคร้ัง คร้ังละไมเ่กินสิบห้าวนั 

โดยให้ขอขยายระยะเวลากอ่นส้ินสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไมน่้อยกวา่สามวนัทาํการ  
ในกรณีท่ีการดาํเนินการสืบสวนสอบสวนดังกลา่วไมแ่ล้วเสร็จ ให้ผูอ้ ํานวยการการ

เลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเลขาธิการรายงานพร้อมเหตุผลความจาํเป็นเพื่อขออนุมติัขยายระยะเวลา

ทาํการสืบสวนสอบสวนตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเ ลือกตั้ง ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยให้ขอขยายระยะเวลากอ่นส้ินสุดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนไมน่้อยกวา่สามวนัทาํการ2 7

84  
หากกรณีท่ีปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนวา่ มผูีอ่ื้นกระทาํการอนัเป็นการฝ่า

ฝืน ห รือไมป่ฏิ บัติตามบทบัญ ญัติของ กฎ ห มาย เกี่ยวกบัคณ ะ กร รมการ การ เลือกตั้ง ร่วมก ับ 

ผูถู้กร้อง ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนรายงานให้ผูอ้ ํานวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั หรือ

เลขาธิการทราบ แลว้ดาํเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดงักลา่วดว้ย 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนเร่ืองคัดค้านใดแล้ว

ไมป่รากฏผูก้ระทาํการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  หรือเห็นวา่มีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยชี้ ขาดไดแ้ลว้ หรือไมม่ีความจาํเป็นต้อง

สืบสวนสอบสวนตอ่ไป ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

พร้อมความเห็นประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนเสนอตอ่ผู ้อาํนวยการการเลือกตั้งประจํา

จงัหวดั หรือเลขาธิการ แลว้แตก่รณี  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเห็นวา่การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทํา

ให้การสอบสวนลา่ช ้าโดยไมจ่าํเป็น หรือมใิชพ่ยานหลกัฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน

พยานหลกัฐานนั้นเสียกไ็ดโ้ดยให้บนัทึกเหตุนั้นไว ้2 8

85 

เมือ่ผู ้อาํนวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัไดรั้บสํานวนการสืบสวนสอบสวนแลว้ ให้มี

ความเห็ น พ ร้ อมเห ตุผ ลท้าย รา ยง าน การ สื บส วน ส อบส วน  แ ล้วเส น อตอ่คณ ะ กรร มกา ร 

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  

84 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 27. 

85 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 
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เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนแลว้ให้

พิจารณาและจัดทําความเห็น โดยระบุข้อเ ท็จจริงและเหตุผลประกอบแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งโดยเร็ว  
5.2 การแจง้ขอ้กลา่วหา  

เมื่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแล้วมีพยานหลักฐาน

สนับสนุนพอฟังไดว้า่ ผูส้มคัรสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ิน ผู ้บริหารทอ้งถ่ิน ผูถู้กร้องหรือผู้ใดกระทาํการอัน

เป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามบทบัญญติัของกฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือมี

พฤติการณ์ท่ีเชื่อไดว้า่เป็นผูก้อ่ให้ผูอ่ื้นกระทาํ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระทํา หรือรู้

วา่มีการกระทําดงักลา่วแตไ่มด่ําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้ น หรือได้รับประโยชน์จากการ

กระทาํนั้ น ซ่ึงจะมีผลให้มีการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง เพิกถอนผลการเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม ่หรือนับ

คะแนนใหม ่ให้ถือวา่บุคคลดงักลา่วเป็นผู้ถูกกลา่วหา แลว้จัดให้มีการแจ้งขอ้กลา่วหาหรือแจง้ เหตุ

แหง่การร้องแกบุ่คคลนั้น แลว้แตก่รณี 
ให้ คณ ะ กร รมการ สื บส วน ส อบส วน  ผู ้อําน วย กา รการ เ ลือกตั้ งปร ะ จํา จัง ห ว ัด

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั ห รือเลขาธิการ แล้วแตก่รณี มีอํานาจในการแจ้งข้อ

กลา่วหาหรือแจง้ เหตุแหง่การร้อง โดยจัดทําบันทึกการแจง้และรับทราบข้อกลา่วหาหรือเหตุแห่ง

การร้อง พร้อมกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีให้ผูถู้กกลา่วหาไปรับทราบข้อกลา่วหาหรือเหตุแห่ง

การร้อง และให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลกัฐานส่งไปยังผู ้ถูกกลา่วหา

ตามท่ีอยูใ่นหลกัฐานใบสมคัรหรือหลกัฐานของทางราชการหรือโดยวธีิอ่ืน และแจง้ให้ผูถู้กกลา่วหา

ทราบถึงสิทธิท่ีจะให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้ แจงข้อเท็จจริงและนําพ ยานหลักฐาน มาแสดงแก ้

ขอ้กลา่วหา หรือเหตุแหง่การร้องดว้ย2 9

86  

ในกรณีท่ีผู ้ถูกกลา่วหาไมม่าให้ถ้อยคาํและไมม่ีหนั งสือชี้ แจงข้อเ ท็จจริงหรือแสดง

หลักฐานภายในเวลาท่ีกาํหนดโดยไมม่ีเหตุอันสมควร ให้ถือวา่ผู ้ถูกกลา่วหาสละสิทธ์ิในการให้

ถอ้ยคํา มหีนังสือชี้แจงข้อเ ท็จจริงแสดงหลักฐาน ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนบนัทึกเหตุ

ดงักลา่วไวใ้นสํานวนการสืบสวนสอบสวน แลว้ดาํเนินการตอ่ไป3 0

87 

86 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 
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ในการชี้ แจงขอ้กลา่วหา ผู ้ถูกกลา่วหาสามารถนําทนายความ หรือบุคคลท่ีตนไวว้างใจ

เขา้รว่มรับฟังการชี้ แจงได้จาํนวนหน่ึงคน กรณีท่ีไมส่ามารถนําบุคคลดงักลา่วมาเขา้ร่วมรับฟังการ

ชี้แจงไมอ่าจนํามาเป็นเหตุขอเ ล่ือนการชี้แจงได ้และห้ามมใิห้บุคคลดังกลา่ว ซักถาม แนะนํา ผูถู้ก

กลา่วหาหรือตอบคาํถามแทนผู้ถูกกลา่วหา หากฝ่าฝืนหรือมพีฤติการณ์อนัเป็นการขัดขวางหรือมี

ความประพฤติไมเ่หมาะสม ให้ผู ้แจง้ข้องกลา่วหาไมอ่นุญาตให้บุคคลนั้ นเข้ารว่มฟังการชี้ แจง 

และให้บนัทึกเหตุดงักลา่วรวมไวใ้นสํานวนการสืบสวนสอบสวน  
ผูถู้กกลา่วหาซ่ึงได้ย่ืนคาํชี้แจงหรือให้ถ้อยคาํแกข้้อกลา่วหาแลว้มสิีทธิย่ืนคาํชี้แจงเป็น

หนังสือพร้อมพยานเอกสาร หรือพยานวตัถุเพิ่มเติมตอ่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในเวลาใดๆ 

กอ่นเสนอรายงานการสืบสวนสอบสวนตอ่ผู ้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวดั หรือเลขาธิการ 

แลว้แตก่รณี3 1

88 

5.3 การสอบปากคาํ  

ในการ สอบสวน ให้ คณ ะกรรมการสืบสวน สอบส วนใช ้ภาษ าไทย แต ่ถ้ามีความ

จาํเป็นต้องใช ้ภาษาอ่ืน ให้ใชล้า่มแปล กรณีท่ีผู ้ให้ถ้อยคําไมส่ามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย ให้

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดหาลา่มให้ กรณี ท่ีผูใ้ห้ถ้อยคาํไมส่ามารถพูดหรือได้ยินหรือ      

ส่ือความหมายได ้ให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดหาลา่มภาษามือ หรือจดัให้ถามตอบหรือ 

ส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนท่ีเห็นสมควร และในกรณีท่ีใชล้า่ม ลา่มต้องสาบานหรือปฏิญาณตนตาม

ลทัธิศาสนาของลา่ม วา่จะทําหน้าท่ีโดยสุจริต จะไมเ่พิ่มเติมหรือตัดทอนส่ิงท่ีแปลและให้ลา่ม        

ลงลายมอืชื่อในบนัทึกถอ้ยคาํหรือคาํแปลนั้น  

ในการสอบปากคําให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัดให้มกีารบนัทึกถ้อยคํา โดยให้

ผูใ้ห้ถอ้ยคาํให้ถอ้ยคําด้วยความสมคัรใจ และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนต้องไมก่ระทําการ

ใดๆ อันเป็นการหลอกลวง บงัคับ ขูเ่ ข็ญ หรือให้สัญญาใดๆ เพื่อจูงใจให้ผูใ้ห้ถ้อยคําให้ถ้อยคําอยา่ง

หน่ึงอยา่งใด  
โดยกอ่นการบนัทึกถ้อยคํา ให้แจง้ผู ้ให้ถอ้ยคาํทราบดว้ยวา่ถอ้ยคาํท่ีให้บันทึกนั้น อาจใช ้

เป็นพยานหลกัฐานในการพิจารณาคดีได้ หากให้ถอ้ยคาํเท็จเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่ ผู ้สมคัรผูใ้ดกระทํา

การ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจมีความผิดและต้อง

ไดรั้บโทษทางอาญา เมือ่บนัทึกถ้อยคําเสร็จแลว้ จะอา่นให้ผู ้ให้ถอ้ยคํา หรือจะให้ผูใ้ห้ถ้อยคาํอา่น
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เองกไ็ด ้ให้ผูใ้ห้ถ้อยคาํผูบ้ันทึกถอ้ยคํา และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนลงลายมอืชื่อกาํกบัไว ้

ทุกหน้า 
ในการบันทึกถอ้ยคาํ ให้เ ขียนดว้ยนํ้ าหมกึหรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ ถา้มีผิดตกท่ีใด ห้ามมิ

ให้ขดูลบหรือบนัทึกขอ้ความทับ แตใ่ห้ใช ้วธีิขีดฆา่ถอ้ยคําท่ีไมต่อ้งการใช ้ แลว้เขียนหรือพิมพ์ข้ึน

ใหม ่ถ้ามีขอ้ความตกเติมให้ผูต้กเ ติมลงลายมือชื่อกาํกบัไว ้โดยให้กรรมการสืบสวนสอบสวนและ

ผูใ้ห้ถอ้ยคาํลงลายมอืชื่อกาํกบัไวทุ้กแหง่ 
และในกรณีท่ีผูใ้ห้ถ้อยคําไมส่ามารถลงลายมือชื่อได ้ให้พิมพ์ลายน้ิวมือไว ้และในกรณี

ท่ีผู ้ให้ถ้อยคําไมย่อมลงลายมอืชื่อหรือไมอ่าจลงลายมือชื่อได ้ให้บันทึกเหตุดังกลา่วไวใ้นบันทึก

ถอ้ยคาํนั้น3 2

89 

5.4 การรายงานการสืบสวนสอบสวน  

เมือ่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทาํการสืบสวนสอบสวนเสร็จแลว้ ให้ทาํรายงานการ

สืบสวนสอบสวนโดยสรุปขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานพร้อมทั้งความเห็นประกอบสํานวนการ

สืบสวนสอบสวนเสนอตอ่ผู ้อาํนวยการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัหรือเลขาธิการ แลว้แตก่รณี 
เมือ่ผูอ้าํนวยการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนแลว้ให้มี

ความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการสืบสวนสอบสวน แลว้เสนอตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดั เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัได้รับสํานวนการสืบสวนสอบสวนจาก

ผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจาํจังหวดั ให้พิจารณาและจัดทําความเห็นโดยระบุข้อเ ท็จจริงและ

เหตุผลประกอบ แลว้เสนอตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ผู ้อาํนวยการการเ ลือกตั้งประจําจังหวดั หรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจงัหวดั อาจส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนดาํเ นินการสืบสวนสอบสวน

เพิ่มเติม กไ็ด ้
เมือ่เลขาธิการไดรั้บสํานวนการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน

หรือไดรั้บสํานวนการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดั เลขาธิการอาจ

ทาํการ หรือส่ังให้มกีารสืบสวนสอบสวนหรือแจ้งข้อกลา่วหา หรือให้ผู ้อํานวยการ การเ ลือกตั้ง

ประจาํจงัหวดัทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหรือแจง้ข้อกลา่วหากไ็ด้ แลว้ให้เลขาธิการจัดทํา
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ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อวนิิจฉัยชี้ ขาดไม ่   น้อยกวา่หกสิบวนั

กอ่นครบหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง  
ในกรณี ท่ีมีเหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็นเรง่ดว่น ให้ เสนอสํานวนการสืบสวน

สอบสวนตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวนิิจฉัยไดโ้ดยตรง3 3

90 

6. การพิจารณาและการวนิิจฉัย 

6.1 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย 

ในกรณีท่ีมกีารแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย ให้เลขาธิการเสนอสํานวนการสืบสวน

สอบสวนพร้อมความเห็นตอ่คณะอนุกรรมการดงักลา่ว เพื่อพิจารณาและวนิิจฉัยกอ่นท่ีจะเสนอให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา เวน้แตค่ณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่ังเป็นอยา่งอ่ืน3 4

91 
เมื่อคณ ะอนุกรรมการวินิ จฉัยได้รับสํานวนการสืบสวนส อบสวนแล้วให้พิ จารณ า

วนิิจฉัยด้วยความรวดเร็ว ตอ่เ น่ือง และเป็นธรรม และในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย 

อาจทาํการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหรือแจง้ขอ้กลา่วหาแกผู่ ้ถูกร้องก็ได ้ 3 5

92 

เมื่อคณะอนุกรรมการวินิ จฉัยพิ จารณาเสร็จแล้ว  ให้จัดทําความเห็น แล้วเสนอใ ห้

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งพิจารณาโดยเร็ว โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการวนิิจฉัยจะตอ้งระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลประกอบ ในกรณีท่ีอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมคีวามเห็นแย้ง ให้ทาํความเห็น

แยง้ไวแ้ละตอ้งลงลายมอืชื่อของอนุกรรมการวนิิจฉัยท่ีพิจารณาทุกคน3 6

93 

6.2 การพิจารณาวนิิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

90 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 40 

91 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 62 

92 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 63 

93
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 ขอ้ 64 

                                                 

DPU



  

   

84 

เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บความเห็นของคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย  เลขาธิการ 

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประจําจงัหวดั แล้วแตก่รณี ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวนิิจฉัยชี้ขาดหรือมคีวามเห็นโดยเร็ว 3 7

94 

ในการประช ุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีกรรมการการเลือกตั้งมาประช ุมไม ่

น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนกรรมการการเ ลือกตั้ง เทา่ท่ีมีอยู ่แตต่อ้งไมน่้อยกวา่สามคน จึงจะเป็น

องค์ประช ุม ในกรณีท่ีกรรมการการเ ลือกตั้งคนใดไมอ่าจมาประช ุมได้ ให้จดแจง้ เหตุนั้ นไวใ้น

รายงานการประชมุ 
การลงมติในการการประชมุของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใช ้คะแนนเสียงขา้งมาก 

เวน้แตก่ารลงมติวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม ่หรือเพิ กถอน สิทธิเลือกตั้งกอ่น ประกาศผลการ

เลือกตั้ง  ให้ใชค้ะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ส่ีในห้าของจาํนวนกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีมาประช ุมโดย

ประธานในท่ีประชมุและกรรมการการเลือกตั้งท่ีมาประช ุมตอ้งลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้

กรรมการการเลือกตั้งคนหน่ึงมหีน่ึง เ สียงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีใช ้คะแนนเสียงข้างมาก         
ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุมสิีทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

7. การย่ืนคาํร้องตอ่ศาล 

เมือ่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว้า่การเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งใดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ินผูใ้ด

กระทําการใดๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อท่ีจะให้ตนเองได้รับเ ลือกตั้ง  หรือไดรั้บเลือกตั้งมาโดยไมสุ่จริต 

หรือเป็นไปโดยไมถู่กตอ้งหรือมิชอบด้วยกฎหมาย โดยผลของการท่ีบุคคลใดไดก้ระทาํอนัเป็นการ

ฝ่าฝืนพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ระเบียบ หรือ

ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพื่อ

พิจารณาและวนิิจฉัย3 8

95  
2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเร่ืองวิธีการหรือลักษณะตอ้งห้ามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 

ได้กาํหนดวธีิการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ินให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนเกีย่วกบัวิธีการหรือลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผูบ้ริหาร
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ทอ้ง ถ่ินให้เป็นไปดว้ยความเ รียบร้อย สุจริตและเท่ียงธรรม โดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 

236(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 มาตรา 10(2) แหง่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  พ.ศ. 2550 และมาตรา 57 แห ่งพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คร้ังท่ี 24/2551 เมือ่วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยไดก้าํหนดรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 5 ของประกาศดงักลา่ว กาํหนดวา่ “ในการหาเสียงเลือกตั้ง  ผูส้มคัรอาจดาํเนินการได้

ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

(1) แจกเอกสาร หรือเทปหรือวสัดุโทรทัศน์เกี่ยวกบัการหาเสียงเลือกตั้งในเขต

ชมุชน สถานท่ีตา่งๆหรืองานพิธีการตา่งๆโดยเอกสาร หรือเทปหรือวสัดุโทรทัศน์ ท่ีเกี่ยวกบัการหา

เสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถา่ย ห มายเลขประจําตัวของผู้สมคัร หรือข้อมูลประวติัเฉพ าะ ท่ี

เกีย่วกบัตวัผูส้มคัร 

(2) ใช ้พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง  หรือจัดสถานท่ีหรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง

หรือทาํการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในสถานท่ีของรัฐโดยไดรั้บอนุญาตจากหนว่ยงานของรัฐนั้น 

(3) ใชเ้คร่ืองขยายเสียงเพื่อชว่ยในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(4) จัดทําประกาศหรือป้ายโฆษณ าหาเสียงเ ลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถา่ย ห มายเลข

ประจาํตวัผู ้สมคัร หรือข้อมูลประวติัเฉพาะท่ีเกีย่วกบัตัวผูส้มคัร โดยประกาศควรมีขนาดความกวา้ง

ไมเ่กิน 30 เซนติเมตร ความยาวไมเ่กิน 42 เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกวา้งไมเ่กนิ 130 

เซนติเมตร ความยาวไมเ่กิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยูข่องผู ้วา่จ้าง  ผู ้ผลิต 

จาํนวนและวนัเ ดือนปีท่ีผลิตไวด้ว้ย ทั้ง น้ี  การกาํหนดจํานวนของประกาศหรือป้ายดังกลา่วให้

เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นท่ีตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินกาํหนด 

(5) จดัหาเส้ือผา้ ส่ิงของ เล้ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืม สําหรับบุคคลผู้ช ว่ยในการหา

เสียงเ ลือกตั้ง  โดยต้องแจง้รายชื่อและจาํนวนบุคคลผู้ช ว่ยในการหาเสียงให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวดัทราบกอ่นวนัดาํเนินการไมน่้อยกวา่ 5 วนั  เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

และคาํนึงถึงความเทา่เทียมกนัของผู้สมคัรทุกคน 

(6) เสนอชื่อบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน ่งตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินไดก้าํหนด เชน่ตําแหนง่รองนายก เลขานุการ เ ป็นต้น โดยให้เสนอไดไ้มเ่กนิจาํนวนท่ี

กฎหมายกาํหนดไว ้และต้องมหีลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่บุคคลดงักลา่วพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีและ

ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยส่งเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจาํจงัหวดัทราบ 
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(7) โฆ ษ ณาห าเสีย งเ ลือกตั้งด้วยวิธี การใช ้ เช ่าห รือจ้าง รายการ วิทยุ โทร ทัศ น์ 

วทิยุกระจายเสียง เคเบิลทีว ี หรือสป็อตโฆษณา 

(8) โฆ ษ ณ า ห าเสี ย งเ ลือกตั้งผ ่าน ทาง เว็บไ ซ ต์ จดห มาย  ส่ื อ ส่ิ งพิ มพ์  แ ละ ส่ื อ

อิเล็กทรอนิคส์ 

(9) จดัทาํเอกสารท่ีมกีารกากบาทในชอ่งลงคะแนนเลือกตั้งให้กบัตนเองหรือผู้สมคัร

อ่ืนท่ีหาเสียงเลือกตั้งรว่มกนั เพื่อใช ้ในการหาเสียงเ ลือกตั้งให้กบัตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืนท่ีหาเ สียง

เลือกตั้งรว่มกนั เพื่อใชใ้นการหาเสียงเ ลือกตั้งให้กบัตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืนได ้แตก่ารจัดทําเอกสาร

ดงักลา่วตอ้งไมม่ขีนาด ลกัษณะ หรือสีท่ีคลา้ยกบับตัรเลือกตั้ง 

(10) การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เกี่ยวกบันโยบายจะต้องเป็น นโยบายท่ีมีความ

เป็นไปไดจ้ริง โดยคาํนึงถึงอาํนาจหน้าท่ีและเงินงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 6. กาํหนดวา่ “ในการหาเสียงเลือกตั้ง  ห้ามมิให้ผูส้มคัรกระทาํการหรืออาศยัผูใ้ด

กระทาํการเพื่อจูงใจผู้มสิีทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แกต่นเองหรือผูส้มคัรอ่ืน หรือให้งด

เวน้การลงคะแนนให้แกผู่ส้มคัรใดดว้ยวธีิการดงัน้ี 

(1) จัดทํา ให้  เส นอให้ สัญญ าวา่จะให้  หรือจัดเตรียมเพื่ อจะให้ทรัพย์สิ น ห รือ

ประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้กผู่ใ้ด เชน่งานวนัเกดิ งานบวช งานโกนจุก งานแตง่งาน 

งานข้ึนบา้นใหม ่งานบุญ งานเทศกาล งานข้ึนปีใหม ่หรืองานศพ เป็นตน้ 

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาวา่จะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไมว่า่โดย

ทางตรงหรือทางออ้มแกช่มุชน สมาคม มลูนิธิ วดั มสัยิด สุเหรา่ ศาลเจา้  

(3) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดว้ยการจดัให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงตา่งๆ รวมทั้งการ

แสดงและการละเลน่อ่ืนๆ 

(4) เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด 

(5) หลอกลวง บังคับ ขูเ่ข็ญ ใช ้อิทธิพลคกุคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้

เขา้ใจผิดในเร่ืองใดอนัเกีย่วกบัผูส้มคัรใด เชน่ การปราศรัยดว้ยขอ้มูลไมเ่ป็นจริง เป็นตน้  

ขอ้ 7. ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู ้สมคัรกระทําการหรืออาศัยผูใ้ดกระทําการหรือ

อาศัยผู ้ใดกระทําการแจกจา่ยเอกสารเกี่ยวกบัการหาเสียงเ ลือกตั้งดว้ยวิธีการวางหรือโปรยในท่ี

สาธารณะ 
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3. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมขุ (คปค.)3 9
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ฉบับท่ี 13 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2549 สาระสําคัญ เพื่อให้การดําเ นินการเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ินเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมและสามารถ

ดาํเ นินการไปได้อยา่งตอ่เน่ือง คปค. จึงมปีระกาศให้พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2541 มผีลใช ้บงัคบัตอ่ไปและให้ กกต. มอีํานาจหน้าท่ีควบคมุและ

ดาํเนินการจัดให้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน โดยให้มอีํานาจหน้าท่ีออก

ประกาศให้ยน่  หรือขยายระยะเวลาหรือกาํหนดวิธีการเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งตามท่ีบัญญัติไวใ้น

พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 เพื่อให้เหมาะสมแก ่

การเลือกตั้งท่ีคา้งดาํเนินการหรือจาํเป็นต้องดาํเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จ 

ฉบับท่ี 26 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2549 ส าระสําคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ

หน้าท่ีของ กกต. ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 

2541 คปค. จึงมีประกาศวา่ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมใิห้กระทบกระเทือน

พ ระ รา ช บัญ ญั ติปร ะ กอบรั ฐธ ร รมนู ญ วา่ด้วย คณ ะ กรร มกา รการ เ ลือกตั้ง  พ .ศ. 2541 โ ดย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  พ.ศ. 2541 ยังคงใช ้บงัคับ

ตอ่ไปจนกวา่จะมีกฎหมายแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกและให้ถือวา่ กกต. ซ่ึงได้รับการแตง่ตั้งตาม

ประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 13 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ ุทธศกัราช 2549 ได้รับการสรรหาและแตง่ตั้งโดย

ชอบด้วยพระ ราชบัญ ญัติปร ะกอบรัฐธรรมนูญ วา่ด้วยคณ ะกร รมการการเ ลือกตั้ง  พ .ศ . 2541  

โดยมวีาระการดํารงตาํแหน ่งตั้งแตว่นัท่ีไดรั้บแตง่ตั้งตามประกาศดังกลา่วและมอีาํนาจหน้าท่ีตามท่ี

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2541 และกฎหมายอ่ืน

ท่ีบญัญติัให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีของ กกต. 

ฉบบัท่ี 32 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 สาระสําคญั เพื่อให้การดาํเนินการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ินแลว้เสร็จโดยเ ร็ว แตย่ังสามารถตรวจสอบการกระทําท่ีไมสุ่จริต

ของผู้ไดรั้บการเลือกตั้งได ้คปค. จึงให้ กกต. ตอ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม ่

เกนิ  30 วนั  นับแตว่นัเ ลือกตั้ง  หลังการประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากมหีลักฐานอันควรเชื่อไดว้า่ 

ผูไ้ด้รับการเ ลือกตั้งหรือผู้ใดกระทําการใดๆโดยไมสุ่จริต หรือกระทาํความผิดเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

เพื่อให้ตนเองไดรั้บการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งมไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือมกีารฝ่า

96 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2551). เลม่เดิม. หน้า 2-3. 
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ฝืน กฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งให้ กกต. มีคําส่ั งเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งนั้ น มีกาํหน ด 1 ปี และ

ดาํเนินการจดัให้มกีารเลือกตั้งใหม ่ เวน้แตก่ารกระทาํนั้นมไิดเ้กีย่วขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง 

 

3.3 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาล ฎีกาว่าด้ วยวิธี พิจารณาแล ะวิ นิจฉั ยคดี เก่ี ยวกับการเลื อกตั้ ง 

และการเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2550 

ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีเกีย่วกบัการเลือกตั้ง

และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 

ดงักลา่วกาํหนดให้ศาลใชร้ะบบไตส่วนในการพิจารณาและวนิิจฉัยคดีเลือกตั้ง สว่นวิธีพิจารณาใด

ซ่ึงระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกามิได้กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง่มาใช ้บงัคบัเทา่ท่ีพอจะใชบ้ังคบัได ้ซ่ึงกระบวนการพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาล

อุทธรณ์ตามระเบียบน้ี มขีั้นตอนโดยสรุปสาระสําคญัไดด้งัน้ี 

1.นิยามศพัท์  

ศาล หมายความวา่ ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์

หรือศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงดํารงตาํแหน ่งไมต่าํกวา่ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้

พิพากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 

ผูร้้อง หมายความวา่ บุคคลผูย่ื้นคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวนิิจฉัย 

ผูค้ดัคา้น หมายความวา่ ผูถู้กกลา่วหาท่ีเขา้มาในคดี 

การ ไต ่ส วน  ห มาย ความวา่ การ ตรวจพ ย าน ห ลักฐา น  การ นั่ งพิ จาร ณ า การ สื บ

พย าน ห ลักฐาน  หรื อกระ บวนการพิ จารณ าใด ๆ  ของศ าลเพื่ อใ ห้ไ ด้มาซ่ึ งข้อ เ ท็จจริง และ

พยานหลกัฐาน4 0
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2. การย่ืนคาํร้อง 

คดีเลือกตั้งจะเร่ิมตน้ด้วยการย่ืนคาํร้อง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเ ป็นผู้จัดทําคํา

ร้องตามแบบพิ มพ์ ของศาลอุทธรณ์ (แบบ 7 ก และ 40 ก)  ซ่ึงคําร้องต้องทําเ ป็นหนังสือและใช ้

ถอ้ยคาํสุภาพ จะร้องดว้ยวาจาไมไ่ด ้และคําร้องจะตอ้งมรีายการตามระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกา

วา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 6 ดงัตอ่ไปน้ี 

97ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2550. ขอ้ 3 
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1.ชื่อและท่ีอยูข่องผูร้้องผูร้้อง หมายความวา่ บุคคลผูซ่ึ้ง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลเพื่อพิจารณา

วนิิจฉัย โดยในคําร้องต้องระบุได้วา่ผู ้ร้องวา่เ ป็นใคร มท่ีีอยูข่องผู ้ร้อง ซ่ึงในทางปฏิบติัแล้วใน

แบบฟอร์มคาํร้องก็จะมกีารระบุข้อความให้กรอกรายละเ อียดวา่ ผู ้ร้องคือใคร อยูท่ี่ไหนอยูแ่ล้ว  

ในกร ณีน้ี จึงไมค่อ่ยมีความผิดพลาดหรือขาดห ายไปใน คําร้อง ชื่ อผู ้ร้อง คือ  คณ ะ กรรมการ 

การเ ลือกตั้ง โดยประธานคณ ะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู ้รับมอบอํานาจ และประธานกรรมการ 

การเ ลือกตั้งได้มอบอํานาจชว่งให้ผูอ้ ํานวยการสํานักวนิิจฉัยและคดี ผูอ้ ํานวยการฝ่าย และนิติกร 

 เป็นผู้ย่ืนคําร้องและดําเนิน กระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาล ตามคําส่ังคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ท่ี 120/2551 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2551 เ ร่ือง มอบอาํนาจให้ทําการแทนคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  และคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ี 275/2551 ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 เร่ือง มอบ

อาํนาจให้ทาํการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. ระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้ตอ้งใช ้สิทธิ  ข้อเ ท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีเกีย่วขอ้ง พร้อมทั้ง

เหตุผลสนับสนุนโดยชดัแจง้  และมาตราของกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัเหตุในคาํร้อง 

2.1. เร่ืองอนัเป็นเหตุให้ตอ้งใชสิ้ทธิ 

กรณีน้ี เป็นการระบุถึงตน้สายปลายเหตุของเร่ืองท่ีทาํให้ตอ้งใช ้สิทธิ เชน่ การเลือกตั้งไม ่

บริสุทธ์ิยุติธรรม ไมเ่ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2.2. ขอ้เท็จจริงท่ีเกีย่วขอ้งพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดยชดัแจง้ 

กรณีน้ีเป็นรายละเ อียดเกีย่วกบัข้อเท็จจริง ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยระบุเหตุผลสนับสนุนอยา่งช ัด

แจ้งในข้อเ ท็จจริงตา่งๆ ท่ีอ้าง  เ ป็นการขยายรายละเ อียดให้ เห็น ถึงเหตุผลความเป็น มาตา่งๆ  

สนับสนุนหรือขยายความในขอ้ ก. นั่นเอง 

2.3. ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตุในคาํร้อง 

กรณีน้ีเ ป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัตวับทกฎหมายมาตราตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นการ

กลา่วอา้งวา่ เหตุดงักลา่วขอ้เท็จจริงดงักลา่วต้องตามกฎหมายใด 

3. คาํขอท่ีระบุความประสงค์ท่ีจะให้ศาลดําเนินการอยา่งใด พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน

โดยชดัแจง้ ซ่ึงคาํขอทา้ยคาํร้องควรใชถ้อ้ยคาํตามตัวบท 

กรณีน้ีก็คือคําขอทา้ยฟ้องนั่นเองวา่ผู ้ร้องประสงค์จะให้ศาลทาํอะไร หรือดําเนินการ

อยา่งไร เชน่ ขอให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ขอให้มีการส่ังให้มกีารเ ลือกตั้งใหม ่ขอให้ความเป็น

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา หรือรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว หรือ

ขอให้ยุบพรรคการเมอืง เป็นตน้ 
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4. ลายมอืชือ่ผูร้้อง4 1

98   

หากคาํร้องท่ีมไิดป้ฏิบติัตามรายการดงักลา่วข้างต้น ศาลอาจมคีาํส่ังให้ปฏิบัติให้ถูกตอ้ง

ภายในเวลาท่ีศาลกาํหนด และหากผูย่ื้นคาํร้องมิได้ปฏิบัติตามคําส่ังศาลภายในเวลาท่ีกาํหนด ศาลก็

จะมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้องนั้น 

การย่ืนคําร้องตอ่ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์  หรือศาลอุทธรณ์ภาคท่ีเขตเลือกตั้งอยูใ่นเขต

อาํนาจของศาล ผู ้ร้องตอ้ง ย่ืนพร้อมสําเนาคาํร้องและเอกสารประกอบโดยขอ้ความถูกต้องเ ป็นอยา่ง

เดียวกนัเทา่กบัจํานวนผู้ถูกกลา่วหาตามคาํร้องและอีกจํานวนห้าช ุดตอ่ศาล ตามระเบียบท่ีประช ุม

ใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ข้อ 6 วรรคสาม 

และระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 6 วรรค

สาม เชน่ กรณีผูถู้กกลา่วหามจีํานวน ๗ คน ผูร้้องจะตอ้งนําคาํร้องพร้อมสรรพเอกสารประกอบคํา

ร้องย่ืนตอ่ศาล ต้นฉบับ 1 ช ุด และสําเนา 5 ช ุด รวมทั้งสําเนาให้แกผู่ถู้กกลา่วหาอีก จํานวน 7 ช ุด 

รวมทั้งหมด 13 ช ุด เ ป็นตน้ โดยผู้ร้องไมต่อ้งเสียคา่ฤชาธรรมเนียมในการดําเนินกระบวนพิจารณา

คดีเ ลือกตั้ง  ตามระเบียบท่ีประช ุมใหญ ่ศาลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.

2550 ขอ้ 25โดยให้ ย่ืนบญัชีระบุพยานพร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจาํเ ป็นในการอา้งพยานและ

วธีิการไดม้าซ่ึงพยานไปพร้อมกบัคาํร้องด้วย ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและ

วนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 11 วรรคสอง 

3. การตรวจและการส่ังคาํร้อง 

เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง เป็นผูย่ื้นคาํร้องไดย่ื้นคาํร้องตอ่ศาล โดยในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบอาํนาจให้พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 

ผูย่ื้นคาํร้องและดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาล ซ่ึงจะตอ้งนําคาํร้องไปย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ี

ธุรการของศาลและศาลจะตรวจและมีคาํส่ังรับหรือไมรั่บคาํร้องภายใน 3 วนั  นับแตว่นัรับคาํร้องซ่ึง

หมายถึงวนั ท่ีศาลรับคําร้องในทางธุรการ เมือ่ศาลมคีําส่ังรับคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ้

พิจารณาวินิจฉัย ศาลจะดาํเ นินการส่งสําเนาคําร้องแกผู่ถู้กกลา่วหา หรือมคีาํส่ังแจง้ให้ผูถู้กกลา่วหา

98ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2550. ขอ้ 6. 
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มารับสําเนาคาํร้องภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และศาลจะเป็นผูแ้จ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ

ประธานวฒุิสภา กรณีท่ีผูถู้กกลา่วหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือแจ้ง

ประธ านส ภาท้อง ถ่ิน กรณี ผู ้ถูกกลา่วห าเป็น สมาชิ กส ภาท้อง ถ่ิ น หรื อแจ้ง องค์กรปกครอง 

สว่นทอ้ง ถ่ิน กรณีผูถู้กกลา่วหาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินนั้นวา่ ศาลได้รับคําร้องไว ้

พิจารณาแล้ว มผีลทาํให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร

ทอ้ง ถ่ินท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นควรให้มเีลือกตั้งใหม ่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ภายหลัง

ประกาศผลการเลือกตั้งตอ้งหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกวา่ศาลจะมีคาํส่ังยกคําร้อง4 2

99  

4. การย่ืนคาํคดัคา้น 

การย่ืนคําคดัค้านตอ่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ผู ้ถูกกลา่วหาท่ีย่ืนคําคดัคา้นเขา้มาในคดีก็

จะกลายเป็นผูค้ัดค้าน ซ่ึงผูค้ัดค้านตอ้งย่ืนคําคดัคา้นภายใน 7 วนั นับตั้งแตว่นัรับสําเนาคาํร้องจาก

ศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถึงภาค 9 โดยเน้ือหาของคําคัดค้านจะเป็นการ

คดัคา้นขอ้กลา่วหาท่ีผูร้้องกลา่วหาวา่ผูค้ัดคา้นกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 

หรือพระราชบัญญัติการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2545 พร้อมทั้ ง

เหตุผลและพยานหลักฐานสนับสนุนวา่ผูค้ัดค้านมไิด้กระทําตามท่ีถูกกลา่วหา โดยคําคัดค้าน มี

รายการตา่งๆ เชน่เดียวกบัคาํร้อง แตกตา่งกนัท่ีคาํคัดคา้นมีเน้ือหาเป็นการคดัคา้นขอ้กลา่วหาในคํา

ร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หากผู้ถูกกลา่วหาไมย่ื่นคําคดัค้านภายใน 7 วนั  นับแตว่นั รับ

สําเนาคาํร้องหรือไมม่ารับสําเนาคาํร้องภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณา

ตอ่ไป4 3

100ในการย่ืนคําคัดค้านผู้คัดคา้นต้องย่ืนบัญชีระบุพยานพร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความ

จาํเป็นในการอา้งพยานและวธีิการไดม้าซ่ึงพยานพร้อมกบัคาํคดัคา้น4 4

101  

99ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 8 

และขอ้ 9 

100 ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ข้อ 9 

วรรคสอง 

101 ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 11 

วรรคสอง 
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5. การพิจารณาคดี 

การพิจารณ าคดีเ ลือกตั้ง เร่ิมตั้งแตก่ารตรวจพ ยานหลักฐาน การสืบพยานหลักฐาน

รวมทั้งกระบวนการพิจารณาใด ๆ ของศาล เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน ศาลจะ

ดาํเนินการดงัน้ี  

1. การตรวจพยานหลกัฐาน 

เมื่อศาลอุทธรณ์ห รือศาลฎีกามีคําส่ั งรับคําร้องไวพ้ิจารณาวินิจฉัยแล้ว ศาลก็จะ ส่ั ง

เกีย่วกบัเร่ืองการส่งสําเนาคําร้องแกผู่ ้ถูกกลา่วหาหรือผูถู้กร้อง ตลอดจนนัดตรวจพยานหลักฐาน

หรือนัดไตส่วนและแจ้งผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ไป ในการส่ังคําร้องในคราวเดียวกนั โดยศาลจะสง่สําเนาคํา

ร้องแกผู่ถู้กกลา่วหาหรือผู้ถูกร้อง หรือมีคาํส่ังแจ้งให้ผูถู้กกลา่วหาหรือผู้ถูกร้องมารับสําเนาคาํร้อง

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เมื่อผูถู้กกลา่วหาได้รับสําเนาคาํร้องและย่ืนคาํคัดค้านแล้ว หรือผู้ถูก

กลา่วหาไมย่ื่นคําคดัคา้นภายในเจ็ดวนันับแตว่นัรับสําเนาคาํร้อง หรือไมม่ารับสําเนาคําร้องภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ศาลกจ็ะดาํเนินกระบวนการพิจารณาตอ่ไปโดยเร็ว  

โดยในการตรวจพยานหลักฐานคูค่วามทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง บุคคลและหลกัฐาน

อ่ืน เป็น พ ยาน ได้ตามท่ีศาล เห็ น ส มควร และมีสิทธิขอตรวจพย าน หลักฐ าน และคัดสํ าเน า

พยานหลักฐานของตนเองหรือของคูค่วามอีกฝ่ายหน่ึงได้ ทั้งน้ี  จะต้องเป็นพยานท่ีคูค่วามได้ย่ืน

บญัชีระบุพยานพร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอา้งพยานและวิธีการไดม้าซ่ึงพยาน

ดงักลา่วมาพร้อมกบัคําร้องหรือคําคัดค้านแล้ว ตลอดจน คูค่วามอาจย่ืนบัญชีระบุพยานเพิ่มเ ติม

พร้อมแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร โดยศาลอาจกาํหนดให้มกีารตรวจ

พยานหลักฐานกอ่นวนันัดพิจารณาก็ได ้และศาลจะบนัทึกรายละเอียดเกี่ยวกบัพยานหลักฐานท่ี

คูค่วามขอให้มกีารไตส่วนหรือท่ีคูค่วามไมโ่ต้แยง้พยานหลักฐานใด ๆ ไว ้

การตรวจพยานหลกัฐานกอ่นวนันัดพิจารณาจะเป็นผลดีในแงข่องการแถลงยอมรับกนั

ในบางจุดบางเร่ือง การรับพยานหลักฐานกนัทําให้ไมต่้องไตส่วนหาข้อเท็จจริงตา่งๆ เกีย่วกบัเร่ือง

นั้นอีก เชน่ รับกนัวา่มกีารจดัการเลือกตั้งจริง มีบตัรลงคะแนนเสียงเกินจํานวนจริง พยานบางคน

เป็นกรรมการประจาํหน ่วยเลือกตั้งจริง เป็นต้น ดังนั้น ศาลจึงกาํหนดให้มีการตรวจพยานหลกัฐาน

กอ่นวนันัดพิจารณาเสมอ ซ่ึงการตรวจพยานหลกัฐานนั้นมวีตัถุประสงค์ดงัตอ่ไปน้ี  

1. เพื่อให้กระบวนการไตส่วนคน้หาความจริงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม จึง

ตอ้งมกีารเร่ิมตรวจสอบตั้งแตต่น้วา่มพียานหลักฐานใดบง่ชี้ให้เห็นขอ้เท็จจริงอยา่งไร 

2. ทาํให้คูค่วามเกิดความพร้อมในการเสนอพยานหลกัฐานมกีารกลัน่กรองเฉพาะ

พยานหลกัฐานท่ีสําคญัและเกีย่วขอ้งกบัประเด็นเป็นหลัก 
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3. เป็นการสนับสนุนให้คูค่วามเปิดเผยขอ้เท็จจริง เพื่อให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว

ในการท่ีจะนําสืบเฉพาะสว่นท่ียงัไมรั่บกนั 

4. เพื่อให้พยานหลักฐานยังอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ไมม่ีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 

สูญหาย หรือถูกทาํลายในภายหลงั 

5. เพื่อให้การไตส่วนของศาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและใช ้เวลาไมน่าน 

จนเกนิควร สามารถทาํการไตส่วนได้ตามท่ีไดก้าํหนดนัดหมายได ้

6. เพื่อลดปัญหาการเล่ือนคดีโดยไมจ่าํเป็น 

7. ทาํให้การรับฟังพยาน การรับฟังขอ้เท็จจริงของศาลเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง ซ่ึงจะ

ทาํให้สามารถทาํคาํวนิิจฉัยได้ดว้ยความรวดเร็ว 

8. กอ่ให้เกิดความสะดวกแกพ่ยาน โดยเฉพาะกรณีท่ีรับกนัหรือมีการสอบถาม

ขอ้เท็จจริงจากพยานเพียงเล็กๆ น้อยๆ ในจุดท่ีคูค่วามยงัติดใจอยู ่

อน่ึง  ในการตรวจพยานหลกัฐานนั้ น ศาลจะมบีทบาทอยา่งมากในการทําความเขา้ใจ 

และสรุปประเด็นตา่ง ๆ  ให้ คูค่วามเข้าใจตรงกนั แ ละพิจารณ าวา่จะ รับกนัได้ในประเ ด็น ใด 

ขอ้เ ท็จจริงใดบา้ง จะสืบพยานมากน้อยแคไ่หน เพียงใด พยานซํ้ าซ้อนกนัหรือไม ่ฟุ่ มเฟือยหรือไม ่

ดงันั้น คูค่วามจึงตอ้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพยานปากตา่งๆ ให้พร้อม ซ่ึงในบางกรณีหากศาล

เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลกัฐานพร้อมกนัในวนันัดไตส่วนก็อาจจะเกิดความสะดวก สามารถ

ถามพ ยาน ใน จุดท่ีคูค่วามไมย่อมรั บก ันได้เลย โดยคู ่ความจะไมม่ีข้ออา้งวา่จะขอตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงจากพยานกอ่นแตอ่ยา่งใด 

นอกจากน้ีแล้ว ในวนันัดตรวจพยานหลกัฐาน ศาลกจ็ะตอ้งตกลงกบัคูค่วามในเร่ืองของ

การกาํหนดแนวทางการสืบพยานหรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาตอ่ไป เชน่ จํานวนพยาน จาํนวน

นัด ประเด็นท่ีต้องสืบ ลาํดบัของพยาน ประเภทของพยาน พยานผูเ้ชี่ยวชาญ พยานทางวทิยาศาสตร์ 

พยานซ่ึงตอ้งใชล้า่ม พยานซ่ึงเป็นเด็ก เป็นตน้ เพราะอาจจะตอ้งดาํเนินการตา่งๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัพยานแตล่ะประเภทตอ่ไป4 5

102  

หากมีกรณีท่ีคูค่วามไมม่าศาลในวนันัดตรวจพยานหลกัฐาน ศาลกจ็ะมีคําส่ังในแตล่ะ

กรณี  กลา่วคือ 

1. กรณีผูร้้องไมม่าศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ให้ถือวา่ ผูร้้องไมป่ระสงค์ให้ศาลมีคาํส่ัง

ตามคําร้องแล้วให้ศาลส่ังจาํหน ่ายคดี ซ่ึงในกรณีน้ีนิติกรท่ีไดรั้บมอบอาํนาจให้ดําเนินคดีแทน

102
 สุพศิ ประณีตพลกรัง. (2552). คู่มือคดีเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน. 

หน้า 31-35.  
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คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก เพราะหากลืมวนันัดและไมไ่ดไ้ป

ศาล ศาลอาจจาํหนา่ยคดี จะมผีลทาํให้คดีเสียหาย  

2. กรณีผูค้ดัคา้นไมม่าศาล ให้ศาลพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว  

2. การบนัทึกคาํพยานและการทาํคาํคดัคา้นบนัทึกคาํพยาน 

การบันทึกคาํพยานท่ีย่ืนตอ่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา โดยปกติจะเกดิข้ึนภายหลงัจากนัด

ตรวจพยานหลกัฐาน เมื่อศาลเห็นสมควร หรือในกรณีท่ีคูค่วามฝ่ายท่ีอ้างพยานนั้ นร้องขอและศาล

อนุญาต ศาลอาจกาํหนดให้พยานบุคคลใดท่ีตอ้งมาเบิกความเสนอบนัทึกคําพยานหรือความเห็นตอ่

ศาลตามประเด็นท่ีศาลกาํหนดหรือท่ีคูค่วามฝ่ายท่ีร้องขอกาํหนดและศาลอนุญาต โดยให้สง่ต้นฉบับ

บนัทึกคาํพยานหรือความเห็นตอ่ศาลและสําเนาแกคู่ค่วามฝ่ายอ่ืนทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนักอ่น

วนัสืบพยาน หรือทาํบนัทึกคําพยานสง่ศาลภายใน 7 วนั นับตั้งแตท่ราบคาํส่ังท่ีศาลอนุญาตให้เสนอ

บนัทึกคาํพยาน โดยพยานไมต่อ้งมาศาล ซ่ึงบันทึกคําพยานบุคคลอยา่งน้อยจะต้องมีรายการตาม

ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.

2550 ข้อ 13 และระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.

2550 ขอ้ 13 ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ชื่อศาล และเลขคดี 

2. วนั เดือน ปี และสถานท่ีท่ีทาํบนัทึกคาํพยาน 

3. ชื่อและชื่อสกลุของคูค่วาม 

4. ชื่อ ชื่อสกลุ อายุ ท่ีอยู ่อาชีพ และความเกีย่วพนักบัคูค่วามของผูใ้ห้ถอ้ยคาํ 

5. รายละเอียดแหง่ขอ้เท็จจริงและหรือความเห็นของผูใ้ห้ถอ้ยคาํ 

6. ลายมอืชื่อผูใ้ห้ถอ้ยคาํ 

และในวนันัดสืบพยานให้พยานผูใ้ห้ถอ้ยคาํเบิกความตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติมของคูค่วาม

หากกรณีพยานผู้ให้ถ้อยคําไมม่าศาลหรือมาศาลแตไ่มย่อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของคูค่วาม ให้

ศาลปฏิเสธท่ีจะรับฟังบันทึกคาํพยานผู้นั้นเ ป็นพยานหลักฐานในคดี เวน้แตม่ีพยานหลักฐานอ่ืน

ประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แหง่ความยุติธรรม ศาลจะรับฟังบันทึกคาํพยานดังกลา่ว

ประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนนั้นกไ็ด ้ 4 6

103 

103
 ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 13 
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นอกจากน้ีการทาํบนัทึกคําพยานให้ส่งศาลลว่งหน้า ซ่ึงพยานไมต่อ้งมาเบิกความ ศาล

อาจกาํหนดให้พยานบุคลเสนอบนัทึกคาํพยาน หรือความเห็นตอ่ศาล ตามประเด็นแทนการมาเบิก

ความ โดยพยานไมต่้องมาศาลภายใน 7 วนั  นับแตว่นัทราบคาํส่ังศาล ซ่ึงตา่งจากท่ีกลา่วขา้งตน้ท่ีตัว

พยานตอ้งมาศาล เมือ่ศาลไดรั้บบันทึกคาํพยานดงักลา่ว ศาลจะสง่สําเนาบันทึกคาํพยานดังกลา่วให้

คูค่วามทราบ หรือแจง้ให้มารับสําเนาบนัทึกคําพยานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หากคูค่วามติดใจ

คดัค้านขอ้เท็จจริงในบนัทึกคาํพยานก็ตอ้งทําคาํคดัคา้นเป็นหนังสือย่ืนตอ่ศาลภายใน 3 วนั  นับแต ่

วนัท่ีได้รับสําเนาบันทึกคําพยานดงักลา่ว ซ่ึงบนัทึกคาํพยานดังกลา่วให้มีรายการเชน่เดียวกนั กบัท่ี

กลา่วขา้งตน้4 7

104  

3. การไตส่วนพยานหรือการสืบพยาน 

การพิจารณาของศาลให้กระทาํโดยเปิดเผยตอ่หน้าคูค่วาม คือ ผูร้้องและผูค้ดัคา้น การไต ่

สวนพยานหรือการสืบพยานนั้น ศาลจะดาํเนินการไตส่วนพยานหรือสืบพยานหลกัฐานตอ่เน่ืองกนัไป

ทุกวนัทําการจนกวา่จะเสร็จการพิจารณา เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเ ป็นอันไมอ่าจ

กา้วลว่งเ สียได้  ให้ศาลส่ังเ ล่ือนคดีไปไดภ้ายในกาํหนดเวลาไมเ่กินเ จ็ดวนั  ถึงจะมีผลทําให้การ

พิจารณาคดีเ ลือกตั้งเ ป็นไปด้วยความรวดเร็วสมความมุง่หมายท่ีตั้งไว ้และเป็นการสะดวกแกคู่ค่วาม

และพยานตลอดจนรักษาประโยชน์ของสังคมสว่นรวมได ้ดังนั้น คูค่วามจึงตอ้งมคีวามพร้อมและมี

เวลาพอเมือ่เป็นผูว้า่ความคดีเลือกตั้ง 

การสืบพยาน ในคดี เลือกตั้ง  ศาลมีอํานาจเ รียกพ ยานห ลักฐาน มาสืบได้เองตามท่ี

เห็นสมควรให้สืบพยานหลกัฐานของผูร้้องกอ่น เสร็จแลว้จึงสืบพยานหลกัฐานของผู้คดัคา้นตอ่ไป 

ในการสืบพยานไมว่า่จะเป็นพยานท่ีผูร้้องหรือผูค้ัดค้านอ้างหรือท่ีศาลเรียกมาเอง ให้

ศาลเป็นผูซ้ักถามพยานในประเด็นตา่งๆ ให้ได้ความครบถ้วน เวน้แตใ่นกรณีท่ีศาลเห็นวา่มคีวาม

จาํเป็นก็อาจอนุญาตให้ผู ้ร้องหรือผู้คดัคา้นซกัถามได้ โดยในการถามพยานของผู้ร้องหรือผู้คดัคา้น

จะใชค้าํถามนํากไ็ด้4 8

105  

การสืบพยานในกรณีท่ีศาลเห็นสมควร หรือในกรณีท่ีคูค่วามฝ่ายท่ีอา้งพยานนั้ นร้องขอ

และศาลอนุญาต ศาลอาจกาํหนดให้พยานบุคคลใดท่ีต้องมาเบิกความเสนอบันทึกคําพยานหรือ

ความเห็นตอ่ศาลตามประเด็นท่ีศาลกาํหนดหรือท่ีคูค่วามฝ่ายท่ีร้องขอกาํหนดและศาลอนุญาต โดย

104ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 14 

105ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 12 
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ให้สง่ต้นฉบับบนัทึกคาํพยานหรือความเห็นตอ่ศาล และสําเนาแกคู่ค่วามฝ่ายอ่ืนทราบลว่งหน้าอยา่ง

น้อยสามวนักอ่นวนัสืบพยานบุคคลนั้น โดยในวนันัดสืบพยานบุคคลนั้ น ให้พยานผูใ้ห้ถอ้ยคําเบิก

ความตอบข้อซักถามเพิ่มเ ติมของคูค่วาม และในกรณีพยานผู้ให้ถอ้ยคําไมม่าศาลหรือมาศาลแตไ่ม ่

ยอมตอบข้อซักถามเพิ่ มเ ติมของคู ่ความ ให้ ศาลปฏิเสธ ท่ีจะ รับฟั งบันทึกคําพ ยาน ผู้นั้ นเ ป็น

พยานหลกัฐานในคดี เวน้แตม่พียานหลักฐานอ่ืนประกอบและศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง

ความยุติธรรมศาลจะรับฟังบนัทึกคาํพยานดงักลา่วประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนนั้นกไ็ด้4 9

106  

บนัทึกคาํพยานท่ีทาํไวล้ว่งหน้า เมื่อพยานเบิกความรับรองแลว้ให้ถือวา่เป็นส่วนหน่ึง

ของคําเ บิกความของพยาน และถือวา่ได้อา่นคําเ บิกความดังกลา่วให้พยานฟังแล้ว เมื่อมีการย่ืน

บนัทึกคําพยานตอ่ศาลแล้วคูค่วามไมอ่าจขอถอนบนัทึกคําพยานนั้ นและให้ถือวา่บันทึกคาํพยาน

ดงักลา่วเป็นพยานหลกัฐานในคดีแลว้  

การสืบพยานโดยระบบการประชมุทางวีดีทัศน์ นั้นเป็นการสืบพยานโดย 

1. คูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือทั้งสองฝ่ายมีคําขอให้สืบพยานหรือดาํเนินกระบวน

พิจารณาคดีเลือกตั้ง โดยระบบการประชมุทางวีดีทัศน์ 

2. ผูข้อตอ้งเป็นผูด้าํเนินการและเป็นผูเ้สียคา่ใชจ้า่ยเองทั้งหมด 

3. การสืบพยานห รือดําเ นิน กระบวนพิจารณาโดยระบบการประช ุมทางวีดีทัศ น์  

มขีอ้ดีท่ีมีพยานท่ีมาเ บิกความไมต่้องเผชิญหน้ากบัผูร้้องและผู้คดัค้าน ทาํให้พยานมคีวามเป็นอิสระ

ในการเบิกความตามขอ้เท็จจริง ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีพยานไดพ้บเห็นเร่ืองการกระทาํผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

โดยเฉพาะพยานฝ่ายผู้ร้องท่ีเป็นประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง หากต้องเบิกความเป็นพยานตอ่หน้า 

ผูค้ ัดค้าน กอ็าจเบิกความดว้ยความเกรงใจ หรือเกรงกลวัอิทธิพลหรือผลร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัเอง

และคนใกลช้ิด ทาํให้พยานฝ่ายผูร้้องไมน่า่เชื่อถือเป็นเหตุให้ศาลมคีาํส่ังยกคําร้องได ้

สําหรับการสืบพยานดังกลา่วน้ี  ขณะน้ียงัไมป่รากฏวา่มกีารดําเ นินการสืบพยานผา่น

ระบบน้ี  แตป่ระการใด ซ่ึงจะเห็นได้วา่ เป็นการยอมรับความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีท่ีพ ัฒนาข้ึน 

ดงันั้ น จึงอาจมกีารขอสืบพยานโดยผา่นระบบการประช ุมทางวดีีทัศน์ได้ ซ่ึงจะมกีารดําเ นินการ

ดงักลา่วได ้กต็้องเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจกนัของคูค่วามทุกฝ่าย และศาลเห็นสมควรเพื่อ

ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซ่ึงนอกเหนือจากการสืบพยานแล้ว อาจจะเป็นการดําเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ ก็ได้ โดยให้ผู ้ขอเป็นผู้ดาํเนินการจัดและรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด และถือวา่การ

106
 ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 13 
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สืบพยานหรือการดําเ นินกระบวนพิจารณาใด ๆ โดยผา่นระบบการประช ุมทางวดีีทัศน์เ ป็นการ

กระทาํในห้องพิจารณาของศาล5 0

107  

5. การทาํแถลงการณ์ปิดคดี 

เมือ่เสร็จการไตส่วนคูค่วามก็มีสิทธิย่ืนคาํแถลงการณ์ปิดคดี โดยทาํคาํแถลงการณ์เป็น

หนังสือย่ืนตอ่ศาลภายใน 5 วนั  นับแตเ่สร็จส้ินการพิจารณา มิฉะนั้ นถือวา่ไมติ่ดใจแถลงการณ์ปิด

คดี5 1

108  

โดยกอ่นท่ีจะมกีารจัดทําแถลงการณ์ปิดคดีดังกลา่ว ผู ้วา่คดีในศาลจะตอ้ง ย่ืนคําแถลง

หรือแถลงด้วยวาจาตอ่ศาลในวนัสืบพยาน เพื่อขอคดัถา่ยสําเนาคําเบิกความของพยานทั้งสองฝ่าย 

เพื่อมาจดัทาํคาํแถลงการณ์ปิดคดี ซ่ึงในการเขียนคาํแถลงการณ์ปิดคดีนั้ น เป็นการบรรยายสรุปเร่ือง

ของคดีทั้งหมดวา่ มขี้อเท็จจริงเกี่ยวกบัข้อกลา่วหาวา่มีพยานหลกัฐานใดสนับสนุนวา่ผูค้ัดค้าน

กระทําหรือไมก่ระทําผิดอยา่งไรบ้าง พ ยานหลักฐานของฝ่ายผู้ร้องห รือฝ่ายผู ้คัดค้านมีความ

น ่าเชื่อถือหรือไม ่อยา่งไร โดยสรุปข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นวา่ผู ้คดัค้านกระทําความผิดกฎหมาย

เกีย่วกบัการเลือกตั้งมาตราใดบา้ง และขอให้ศาลวนิิจฉัยมคีาํส่ังให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือส่ังให้มี

การเลือกตั้งใหม ่สว่นใหญฝ่่ายผูร้้องจะแสดงเหตุผลข้อดีของพยานฝ่ายผูร้้อง และแสดงข้อดอ้ยของ

พยานฝ่ายผู้คดัค้าน เพื่อชี้ ประเด็นหรือโน้มน้าวให้ศาลเห็ นตามความเห็นของฝ่ายตน ส่วน คํา

แถลงการณ์ปิดคดีของผู้คดัค้านกเ็ ขียนสรุปข้อเ ท็จจริงและพยานหลักฐานให้ศาลเห็นวา่ผูค้ัดค้าน

มไิดก้ระทาํผิดกฎหมายเลือกตั้งและขอให้ศาลวนิิจฉัยมีคาํส่ังให้ยกคาํร้อง 

6. การฟังคาํส่ังศาล 

การฟังคําส่ังศาลนั้ น ศาลจะอา่นคําส่ังให้คูค่วามฟังและปิดคําส่ังไวห้น้าศาลเพื่อให้

ทราบโดยทั่วกนัและให้คําส่ังนั้ นมีผลทันที หากคูค่วามทราบนัดโดยชอบแล้วไมม่าศาลให้ศาล

บนัทึกไว ้ และให้ถือวา่คําส่ังนั้นได้อา่นโดยชอบแล้ว ดังนั้น จึงตอ้งไปฟังคาํส่ังศาลทุกคร้ัง เพราะ

จะต้องนําผลของคาํส่ังศาลไปปฏิบติั เชน่ ในกรณีท่ีศาลมคีําส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง  ศาลจะแจง้คําส่ังไปยงัองค์กรท่ีเกีย่วข้อง คือ สภาท้อง ถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วน

107ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 16 

108 ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 17 
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ทอ้งถ่ิน แล้วแตก่รณีโดยเร็ว5 2

109 คําวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวนัอา่น ในกรณีท่ีศาลมคีําวินิจฉัยคํา

ร้องท่ีมคีูก่รณี ถา้คูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายแลว้แตก่รณี ทราบนัดโดยชอบแลว้ไมม่า ให้

ศาลบันทึกไวแ้ละให้ถือวา่คําวินิจฉัยของศาลนั้ นได้อา่นโดยชอบแลว้ โดยศาลจะแจ้งคําส่ังไปยัง

สภาทอ้งถ่ินหรือองค์กรปกครองท้อง ถ่ิน ในกรณีท่ีศาลมีคาํส่ังให้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหม ่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน 

 

3.4  การพจิารณาคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บญัญัติให้

ศาลอุทธรณ์มอีาํนาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดี ท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และมาตรา 239 วรรคสอง บญัญติัวา่ ในกรณีท่ี

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ ควรให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ดให้ ย่ืนคําร้องตอ่ศาลฎีกาเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัย และมาตรา 239 วรรคส่ี ให้นําความในวรรคหน่ึง วรรคสองและวรรคสามมาใช ้

บงัคบักบัการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินดว้ยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคาํร้องตอ่

ศาลอุทธรณ์และให้คาํส่ังของศาลอุทธรณ์เ ป็นท่ีสุด ดงันั้น แมพ้ระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 97 วรรคหน่ึง บัญญัติวา่ เมื่อคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ผู ้สมคัรรับ

เลือกตั้ง ผูใ้ดกระทําการใด ๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือการเ ลือกตั้งหรือการนับ

คะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมไิด้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือมกีารฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งมคีาํส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผูน้ั้นมกีาํหนดเวลาหน่ึงปี

หรือมีคาํส่ังให้เลือกตั้งใหมห่รือนับคะแนนใหม ่แตต่้องส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผล 

การบญัญัติให้ศาลอุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเ ลือกตั้ งใน การเ ลือกตั้ งส มาชิ กส ภ าท้อง ถ่ิ น หรื อผู้บริ หา รท้อง ถ่ิน ซ่ึง เป็น อําน าจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นอาํนาจของศาลอุทธรณ์ 

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 3 บัญญติัวา่ ศาลอุทธรณ์ไดแ้ก ่ศาลอุทธรณ์ และศาล

อุทธรณ์ภาค และระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.

109 ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ขอ้ 20  
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2550 ขอ้ 8 วรรคสอง กาํหนดไวว้า่ “การย่ืนคาํร้องตามวรรคหน่ึง (ร้องขอให้ศาลส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหมห่รือขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง) ให้ ย่ืนตอ่ศาล

อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคท่ีเขตเลือกตั้งอยูใ่นเขตอาํนาจ” คดีเลือกตั้งดังกลา่วจึงอยูใ่นอาํนาจของ

ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค5 3

110 

ศาลอุทธรณ์มเีขตอํานาจแบง่ออกเป็น 10 เขต ไดแ้กศ่าลอุทธรณ์ภาคซ่ึงมทีั้งหมด 9 ภาค 

และศาลอุทธรณ์หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ศาลอุทธรณ์กลาง โดยในคดีเลือกตั้งศาลอุทธรณ์แตล่ะภาคมี

เขตอาํนาจดงัน้ี  

1.ศาลอุทธรณ์ มเีขตอาํนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีตั้ง : อาคารศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มเีขตอาํนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งในจงัหวดัช ัยนาท จังหวดันนทบุรี 

จงัหวดัปทุมธานี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวดัลพบุรี จังหวดัสมุทรปราการ จังหวดัสระบุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัอา่งทอง  

ท่ีตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร A) ถนนแจ้งวฒันะ 

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

3. ศาลอุทธรณ์ ภ าค 2 มีเขตอําน าจพิ จารณาคดีเ ลือกตั้ งในจัง หวดัจันทบุรี จังหว ัด

ฉะเชิง เทรา จังหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด จังหวดันครนายก จงัหวดัปราจีนบุรี จังหวดัระยอง และ

จงัหวดัสระแกว้ 

ท่ีตั้ง : ถนนสุขมุวทิ ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  

4. ศ าลอุทธ รณ์ ภ าค 3 มี เขตอําน าจพิ จา รณ าคดี เ ลือกตั้ งใน จัง หว ัดช ัยภู มิ จังห ว ัด

นครราชสีมา จังหวดับุรีรัมย์ จังหวดัยโสธร จังหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จังหวดัอุบลราชธานี 

และจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ท่ีตั้ง  : ถนนมหาดไทย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

30000 

5. ศาลอุทธรณ์ภ าค 4 มีเขตอํานาจพิจารณาคดีเ ลือกตั้งในจังหวดักาฬสิ นธ์ุ จังห วดั

ขอน แกน่  จังหวดัน ครพ นม จังหวดัมห าสารคาม จังห วดัมุกดาหาร จังห วดัร้อยเอ็ด จงัหวดัเลย 

จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัลาํภู และจงัหวดัอุดรธานี  

ท่ีตั้ง  : ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

40000 

110 ศาลอุทธรณ์ภาค 3. ความรู้เก่ียวกับคดีเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน. 
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6. ศาลอุทธรณ์ภ าค 5 มี เขตอําน าจพิจารณ าคดีเลือกตั้งในจังห วดัเชี ยงราย จังหว ัด

เชียงใหม ่จงัหวดันา่น จงัหวดัพะเยา จังหวดัแพร ่จังหวดัแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัลําปาง และจังหวดั

ลาํพนู  

ท่ีตั้ง  : เลข ท่ี 242 ถน นซุปเปอ ร์ไฮเวย์ ตําบลวดัเกต อําเภอเมืองเชี ยงให ม ่จังหว ัด

เชียงใหม ่50000 

7. ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มเีขตอํานาจพิจารณาคดีเ ลือกตั้งในจงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดั

ตาก จังหวดันครสวรรค์ จังหวดัพิจิตร จังหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัสุโขทัย จังหวดั

อุตรดิตถ์ และจงัหวดัอุทยัธานี 

ท่ีตั้ง : อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 6 หมู ่10 ถนนไกรลาศ ตาํบลนครสวรรค์ตก อาํเภอเมือง

นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000 

8. ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีเขตอํานาจพิจารณาคดีเลือกตั้งในจงัหวดักาญจนบุรี จังหวดั

นครปฐม จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ จงัหวดัเพชรบุรี จังหวดัราชบุรี จังหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดั

สมทุรสาคร และจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ท่ีตั้ง  : อาคารศาลแขวงพระ นครเหนือ  ถน นรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

9. ศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีเขตอํานาจพิจารณาคดีเ ลือกตั้งในจงัหวดักระบ่ี จังหวดัช ุมพร 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ท่ีตั้ง : 144 หมูท่ี่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 83000 

10. ศาลอุทธรณ์ภาค 9 มเีขตอํานาจพิจารณาคดีเ ลือกตั้งในจงัหวดัตรัง จงัหวดันราธิวาส 

จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัยะลา จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล 

ท่ีตั้ง  : อาคารศาลแพง่ธนบุรี-อาญาธนบุรี ช ั้น 6 ถนนเอกชน แขวงบางขนุเ ทียน เขต

จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 5 4

111 

  

 

 

 

 

111 สํานักวนิิจฉัยและคดี สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2556). คู่มือการปฏิบติังาน

การจัดทาํคาํวนิิจฉัยและการดาํเนินคดีในศาล. หน้า 88-89. 
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3.5 คําส่ังศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้ง 

ในสว่นน้ีผู ้ศึกษาจะขอยกตัวอยา่งคดีศึกษาท่ีต้องนําไปใช ้ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้

ตั้งสมมติฐานไวเ้ทา่นั้น ดงัน้ี  

คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 7 ท่ี  3358/2551     นายวชิยั  ปลัง่ศรีสกลุ      ผูร้้อง 

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ี 1 

                กบัพวก รวม 2 คน            ผูถู้กร้อง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2250   

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 

49 และมาตรา 50 

แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศกัราช 2250 มาตรา 219 วรรคสาม บญัญัติ

ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีอาํนาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน แตม่าตรา 284 วรรคเจ็ด บัญญัติวา่ 

“คณุสมบัติของผูม้สิีทธิเลือกตั้งและผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้อง ถ่ินและผู้บริหารท้อง ถ่ิน  ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  ซ่ึง

กฎหมายดังกลา่วมีบญัญติัไวแ้ล้วคือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้อง ถ่ิน  พ.ศ.2545 มาตรา 49 และมาตรา 50 ท่ี ใช ้บังคับอยูใ่นขณ ะน้ี  กาํห นดให้ ย่ืนคําร้องต ่อ

คณ ะกรรมการการเ ลือกตั้ง  มิได้กาํหนดให้ผู ้ร้องใช ้สิทธิตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดัง เชน่กรณีการ

วนิิจฉัยสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง  คณุสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งของ

ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2550 

ท่ีให้บุคคลดงักลา่วใชสิ้ทธิตอ่ศาลฎีกา ผูร้้องจึงไมม่อีาํนาจย่ืนคาํร้องให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วนิิจฉัย 

จึงมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้องของผูร้้อง  

(นายสุพจน์  บาํเพ็ญวฒันา – นางพิมลรัตน์ วรรธนะหทยั – นายวทิยา  ย่ิงวริิยะ ) 

                                                                                            นางสาวสุภารัตน์  ทองขาํ - ยอ่                                                   

                                                                                                นายลาชิต ไชยอนงค์  -  ตรวจ

5 5
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112 คาํส่ังคดีเลือกต้ังศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ประจาํปี 2551. (น.79). โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7.  
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 7 ท่ี 236/2551  นางสาวผกามาศ รุง่ฉาย     ผูร้้อง                                       

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี     ผูถู้กร้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม และมาตรา 

284 วรรคเจ็ด 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 

49 และมาตรา 50 

แมรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 219 วรรคสาม บญัญติัให้

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มอีาํนาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริห ารท้อง ถ่ิน ก็ตาม แตม่าตรา 284 วรรคเจ็ด บัญ ญัติวา่ 

“คณุสมบัติของผูม้ีสิทธิเลือกตั้งและผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั”  ซ่ึงกฎหมาย

ดงักลา่วมบีัญญติัไวแ้ลว้คือ พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2545 มาตรา 49 และมาตรา 50 ท่ีใช ้บงัคบัอยูใ่นขณะน้ี  กาํหนดให้ย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง  มไิดก้าํหนดให้ผูร้้องใช ้สิทธิตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 7  ดังเชน่กรณีการวนิิจฉัยสิทธิสมคัรรับ

เลือกตั้ง  คุณสมบัติ  และลักษณะ ตอ้งห้ามมิให้ใช ้สิทธิสมคัรรับเ ลือกตั้งของผู้สมคัรรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2550 ท่ีให้บุคคลดงักลา่วใชสิ้ทธิ

ตอ่ศาลฎีกา ผูร้้องจึงไมม่อีาํนาจย่ืนคาํร้องให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วนิิจฉัย 

 จึงมคีาํส่ังให้ยกคาํร้อง 

(นายวรีวทิย์ สายสมบติั – นายสุนทร เฟ่ืองววิฒัน์ – นายสมยศ ใจสําราญ ) 

                   นางสาวนันท์กมล  เนียมคาํ - ยอ่ 

                                                                                                     นายลาชิต ไชยอนงค์  -  ตรวจ5 6
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 7 ท่ี 2587/2551     คณะกรรมการการเลือกตั้ง    ผูร้้อง 

                                    นายสมศกัด์ิ  สงวนพนัธ์   ผูค้ดัคา้น 

พระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 

57 (1) วรรคหน่ึง และมาตรา 97 

ระเ บียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกา วา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง

และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ข้อ 

4 วรรคหน่ึง   

ขอ้กาํหนดคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้ง วา่ด้วยการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการสื บสวน

สอบสวนกอ่นประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2546 และ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2547 ขอ้ 3  

การพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ

เลือกตั้ งส มาชิ กส ภ าท้อง ถ่ิน และ ผู้บ ริห า รท้อง ถ่ิน ใช ้ระ บบไต ่สวน  ศ าล จึง มีอําน าจเ รีย ก

พยานห ลักฐานมาสืบได้เองตามท่ีเห็ นสมควร การท่ีผู ้ร้องไมไ่ด้ย่ืนบัญชีระบุพยาน อ้างบันทึก

คาํให้การช ั้นสืบสวนสอบสวนของพยาน ปากตา่ง ๆ ของผู้ร้อง เพียงแตแ่ถลงขออ้างส่งสรรพ

เอกสารในสํานวนการสืบสวนสอบสวน ตอ่มาผูร้้องขออา้ง ส่งคาํให้การพยานเหลา่นั้นท่ีเคยให้การ

ตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซ่ึงเอกสารเหลา่น้ีผูร้้องแนบมาพร้อมคําร้องและสง่สําเนาให้

ผูค้ดัคา้นรับไปแลว้ ศาลจึงรับฟังบนัทึกคาํพยานดงักลา่วได ้  

การท่ีผู ้คัดคา้นไมท่ราบวา่ผู ้ร้องมอบอํานาจให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงนามในคํา

ร้องกดี็ หรือไมรั่บรองการมอบอาํนาจของผูร้้องก็ดี  ไมท่าํให้การมอบอาํนาจของผูร้้องเ สียไป ถือวา่

มกีารมอบอาํนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  

แมจ้า่สิบตํารวจ บ. ร้องเรียนเ ร่ืองนาย ส. จา่ยเงินซ้ือเสียงให้ชาวบา้นเ ลือกผูค้ัดค้าน แต ่

ผูร้้องกลบัเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งผูค้ ัดคา้นดว้ยเหตุนาย ว. ตวัแทน(หัวคะแนน) ของผู้คดัค้านแจกเงิน

แกน่างสาว ก. เพื่อให้ลงคะแนนแกผู่้คดัคา้น ซ่ึงผูร้้องมอีํานาจดาํเ นินการตามขอ้เท็จจริงส่วนหลงั น้ี

ได้ เน่ืองจากแมไ้มม่กีารร้องเรียน หากผูร้้องสืบสวนสอบสวนพบการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

ผูร้้องยอ่มมอีาํนาจดาํเนินการไดเ้องอยูแ่ลว้   

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัมีบันทึกการแจ้งข้อกลา่วหา และ ผูค้ัดค้านลงชื่อ

รับทราบแล้ว แมบ้นัทึกดงักลา่วไมม่รีายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีทาํให้การเลือกตั้งไมช่อบด้วยกฎหมาย 

แตก่ารแจง้ข้อกลา่วหาไมจ่ําต้องระบุรายละเอียดดังกลา่วในบันทึกการแจ้งข้อกลา่วหา เมือ่คดีน้ี
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเป็นผูด้ําเนินการแจ้งข้อกลา่วหาและผู้คัดคา้นมารับทราบข้อ

กลา่วหา กถื็อวา่เพียงพอแล้ว  

การแต ่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผู้ ร้องต้อง พิจารณ าตามข้อกาํห น ด

คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง วา่ด้วยการแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนกอ่นประกาศผล

การเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2546 ประกอบข้อกาํหนดดงักลา่วท่ีมีการ

แก ้ไข  (ฉ บับท่ี  2)  พ .ศ.2547 ข้อ  3 ซ่ึ งก ําห น ดเพี ยง ให้ คณ ะอนุ กร รมการ สืบส วน ส อบส วน

ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการคนหน่ึงและอนุกรรมการอีก 2 คน ไมป่รากฏวา่ต้องมคีนหน่ึง

เป็น กรรมการการเลือกตั้งประจําจังห วดัด้วยและไมม่ีระ เบียบห้ ามคณะอนุกรรมการสืบส วน

สอบสวนไปสืบสวนสอบสวนพยาน ท่ีอาศัยนอกเขตพื้นท่ีของตนเอง การท่ีคณ ะอนุ กรรมการ

สืบสวนสอบสวนไปสืบสวนสอบสวนนอกเขตจงัหวดัจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

นาง ป. เป็นประจกัษ์พยานอยูใ่นเหตุการณ์ท่ีนาย ว. มอบเ งินให้นางสาว ก. และบอกให้

ลงคะแนน ให้แกผู่ ้คัดค้าน  แตไ่มม่ีรายละเอียดพฤติกรรมของนาย ว. และไมม่ีพยานหลักฐานอ่ืนมา

สนั บสนุ น จึงเชื่อได้วา่นาย ว. ให้ เงินแกน่างสาว ก.1,000 บาท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนน เสียงให้ 

ผูค้ ัดคา้น แตไ่มอ่าจเชื่อได้วา่ผู ้คดัค้านเป็นผู้กอ่ สนับสนุนหรือรู้เ ห็นเป็นใจให้นาย ว. ให้เงินแก ่

นางสาว ก.  

จึงมคีาํส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมแ่ทนผูค้ดัคา้น  คาํขออ่ืนให้ยก  

( นายวชิาญ  ศิริเศรษฐ์ - นายวทิยา  จิญกาญจน์ - นายสรศกัด์ิ  จนัเกษม ) 

             นางสาวณฐัชยา   จงัโส – ยอ่          

                                                                                                      นายลาชิต  ไชยอนงค์  -  ตรวจ 

หมายเหตุ 

การฟ้องคดีตอ่ศาลของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการมอบอํานาจมบีัญญัติไวใ้น

พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการเ ลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 21 และเคยมี

คําส่ังศาลฎีกาท่ี  9379/2551 และ ท่ี 7677/2551 วินิ จฉัยเ ร่ืองมอบอํานาจของคณ ะกรรมการการ

เลือกตั้งไว ้

กรณีความปรากฏตอ่ผูร้้องเอง ดูคาํส่ังศาลฎีกาท่ี 1978/2552 ในหมายเหตุคาํส่ังศาลอุทธรณ์

ภาค 7  ท่ี 500/2553 

การแจ้งขอ้กลา่วหา ดูคาํส่ังศาลฎีกาท่ี 4938/2552 ในหมายเหตุคาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 7 ท่ี 

1523/2553 

น อกจา ก น้ี  ศ า ลฎี ก าเคย วินิ จฉั ย ไว ้ใ น คําส่ั ง ท่ี  5019/2551 ทํา น อง ว า่  ร ะ เบี ย บ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวน สอบสวน และวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2550 เป็นเพียงการ
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กาํหนดขั้นตอนการทาํงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แมจ้ะไมด่ําเนินการตามระเบียบดงักลา่ว 

โดยไมป่รากฏวา่คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมสุ่จริต ไมถู่กตอ้งหรือไมเ่ท่ียงธรรม 

กไ็มท่าํให้สํานวนการสืบสวนสอบสวนท่ีดําเนินการมาทั้งหมดต้องเ สียไป การสืบสวนสอบสวนจึง

ชอบแลว้  

                                                                                                 นายลาชิต  ไชยอนงค์5 7
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ท่ี 289/2551 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูร้้อง 

       นายประจวบ บุญเกดิ  ผูค้ดัคา้น 

ระเบียบคณะกรรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด 

พ.ศ. 2542 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด 

พ.ศ. 2550 

ขอ้เ ท็จจริง ท่ีฟังได้ในเบ้ืองต้นจะเห็นไดว้า่ กรณีคาํร้องเรียนของนาย ส. ตอ้งบงัคบัตาม

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2542 เพราะ

ขณะท่ีนาย ส. ย่ืนคําร้องเรียนนั้นระเบียบดังกลา่วยังมีผลใช ้บงัคับ ส่วนคําร้องคดัคา้นของนาย ก. 

บงัคับตามระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด 

พ.ศ. 2550 เพราะขณะท่ีนาย ก. ย่ืนคําร้องคัดค้านนั้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการ

สืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 ถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2550 แลว้ 

แมค้ําร้องเรียน ของนาย ส. จะไมร่ะบุท่ีอยูข่องผู ้คัดค้าน ท่ีเป็นผู้ถูกร้องเ รียนก็ตาม

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งประจําจังหวดัฉะเชิง เทราก็มอีํานาจส่ังรับคําร้องเรียนดังกลา่วเป็นเ ร่ือง

ร้องเรียนได้เพราะตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการ

วินิจฉัยชี้ ขาด พ .ศ.2542 ข้อ 10 มิใ ชบ่ทบังคับให้ไ มรั่บเป็นเ ร่ืองร้องเ รียน  แตใ่ห้ ดุล พินิ จแ ก ่

คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะไมรั่บคาํร้องเรียนเป็นเร่ืองร้องเรียนก็ได ้

คาํร้องคัดคา้นของนาย ก. ไมถู่กตอ้งตามระเบียบ การรับคาํร้องคดัค้านท่ีไมถู่กต้องนั้นก็

ไมช่อบดว้ยระเบียบ ยอ่มทาํให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาดเ ร่ืองคัดคา้นการ

เลือกตั้งของผูร้้องไมช่อบด้วยระเบียบและกฎหมายในขอ้สาระสําคัญ ส่งผลให้ผู ้ร้องไมม่อีํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคําร้องเ รียนของนาย ส. และคําร้องคัดค้านของนาย ก. และ ย่ืนคาํร้องตอ่ศาล

114 เลม่เดิม. หน้า 79-80. 
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อุทธรณ์ ภาค 2 แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นคดีน้ี เมือ่ผลในประเด็นสําคญัแหง่คดีเป็นดงัวินิจฉัยขา้งต้น จึง

ไมม่ีความจําเป็นต้องวนิิจฉัยประเด็นตามคําร้องของผูร้้องในประการอ่ืนอีก เพราะไมอ่าจทําให้ผล

ของคดีเปล่ียนแปลงได ้

จึงมคีาํส่ังยกคาํร้อง 

(ภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ธวชัชยั รัตนเหล่ียม วนัชยั ธํารงพิริยะพนัธ์) 

ทวศิีลป์ ปราบกรี ยอ่ 

วนิัย เกดิดว้ยทอง ตรวจ5 8
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ท่ี 252/2553 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูร้้อง 

       นายณฐัพล มลุา    ผูค้ดัคา้น 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 57 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด 

พ.ศ. 2550 

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 

มาตรา 97 ในกรณีท่ีผู ้ร้องไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงัมหีลกัฐานอันควรเชื่อไดว้า่

ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้งผู ้ใดกระทาํการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้ผู ้ร้องมีคาํส่ัง เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ผูน้ั้ นมีกาํหนดเวลา 1 ปี หรือมคีําส่ังให้เลือกตั้งใหม ่แตต่อ้งส่ังภายใน 1 

ปี นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง  และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 

มาตรา 239 วรรคสองแ ละวรร คท้าย ระบุให้ผู ้ ร้อง ย่ืน คําร้อง ตอ่ศาล เพื่ อวินิ จฉัยเท ่านั้ น  มิไ ด้

กาํหนดเวลาให้ผูร้้องตอ้งย่ืนคําร้องภายใน 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง ดงันั้น ผูร้้องจึงย่ืน

คาํร้องตอ่ศาลเกินกวา่ 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้งได้ แตต่อ้งย่ืนคําร้องภายในระยะเวลา

อนัสมควรเพื่อไมใ่ห้เกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเนินช ้า การท่ีผูร้้องย่ืนคําร้องตอ่ศาลใน

วนัท่ี 8 ตุลาคม 2552 เกนิกาํหนด 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 ไป

เพียง 4 เดือนเศษ โดยไมป่รากฏวา่มกีารประวงิเวลาเพื่อกลั่นแกลง้หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แกผู่ใ้ด 

จึงถือไดว้า่ผูร้้องย่ืนคาํร้องตอ่ศาลภายในระยะเวลาอนัสมควรแลว้ 

ประเด็นตอ้งวนิิจฉัยวา่ มเีหตุให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้  

เขตเลือกตั้ง ท่ี 2 ใหม ่แทนผูค้ดัคา้นหรือไม ่จากพยานหลกัฐานของผูร้้องไมแ่สดงให้เห็นวา่ผู ้คดัคา้น

จา่ยเงินให้กรรมการประจาํหนว่ยเลือกตั้งตามท่ีนาย ป. อา้ง ทั้ง ผูร้้องมีนาย อ. นางสาว ส. นาย บ. 

115 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2. คาํส่ังคดีเลือกต้ัง.  
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และนาย ว. ผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้งเบิกความเป็นพยานถึงสาเหตุท่ีไมไ่ด้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง โดยพยาน

ดงักลา่วล้วนไมรู้่เห็นหรือยืนยนัวา่ผู ้คดัคา้นเป็นผู้กอ่ สนับสนุน หรือเกี่ยวข้องให้กรรมการประจํา

หน ่วยเลือกตั้งและนาย ห. กระทาํการทุจริตการเลือกตั้งตามท่ีถูกกลา่ว จึงไมเ่ข้ากรณีท่ีผู ้คดัค้าน

ได้รับประโยชน์จากการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายและได้รับเลือกตั้ง  ซ่ึงมีผลให้การเลือกตั้งใน

สว่นท่ีเกีย่วกบัผู ้คดัคา้นมิไดเ้ ป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรม ไมม่เีหตุให้มกีารเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระแกว้ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ใหมต่ามคาํร้อง จึงมคีาํส่ังยกคาํร้อง 

 (สุนันท์ วสาคารวะ-สุรศกัด์ิ จนัเกษ – จนัทินา ย่ิงชล) 

ทวศิีลป์ ปราบกรี ยอ่ วนิัย เกดิดว้ยทอง ตรวจ5 9
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 9 ท่ี 863/2553  นายสุเมศ พรหมประสิทธ์ิ     ผูร้้อง                               

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 235 ถึงมาตรา 239 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 

95 มาตรา96 มาตรา97 มาตรา102 มาตรา103 และมาตรา 104 

รัฐธร รมนู ญ แห่งราช อาณ าจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 235 ถึ งมาตรา 239

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 95 มาตรา96 

มาตรา97 มาตรา102 มาตรา103 และมาตรา 104 มีเจตนารมณ์ให้อํานาจการควบคุมและดาํเนินการ

จดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน ตกอยูแ่กค่ณะกรรมการการ

เลือกตั้ง กลา่วคือ กอ่นประกาศผลการเ ลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเ นินการสืบสวน

สอบสวนแล้วเ ห็นวา่การเ ลือกตั้งมิไดเ้ ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือการนับคะแนนการ

เลือกตั้งเป็นไปโดยไมถู่กตอ้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมอีํานาจส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม ่หรือ

เพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง ผูส้มคัรผูน้ั้ น หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่แตถ่้าประกาศผลการเ ลือกตั้งแล้ว 

ให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาส่ังให้มกีารเ ลือกตั้งใหมห่รือ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น การท่ีผูร้้อง ย่ืนคําร้องคัดคา้น

การเลือกตั้งเกี่ยวกบัการจบัฉลากคร้ัง ท่ี 2 และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่ ถือเ ป็นดุลย

พินิจในเร่ืองการรับหรือไมรั่บเป็นเร่ืองร้องคดัคา้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดั

นราธิวาสและคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวน

สอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2550 อนัท่ีจะดาํเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

ชี้ขาดในช ั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดาํเนินการเลือกตั้ง ท่ีมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียง

116
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ธรรม ซ่ึงไมม่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อํานาจผูร้้อง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณา

วนิิจฉัยและมคีาํส่ังให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งยกเลิกการจับฉลาก ยกเลิกประกาศผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลกาหลง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม)่ และประกาศผลให้ 

ผูร้้องเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 

กรณียงัถือไมไ่ดว้า่ผู ้ร้องถูกโตแ้ยง้สิทธิ ผูร้้องจึงไมม่อีาํนาจย่ืนคาํร้อง พิพากษายกฟ้อง 

(นายจรัส วงศ์ตระกลู-นายสุรศกัด์ิ วมิลรัตน์- นายชวลิต อิศรเดช) 

        นางสาวธัญญาภรณ์ ซอศรีสาคร – ยอ่ 

            นายสรศกัด์ิ วาจาสิทธิศิลป์ – ตรวจ6 0
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 4 ท่ี 238/2554  นายสมชาย พิมพฒัน์     ผูร้้อง         

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

อาํนาจศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง , ผู ้ควบคุมและจัดการเ ลือกตั้ง , 

เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน (มาตรา 219 วรรค

สาม, 235, 239 วรรคสองและวรรคทา้ย) 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสาม หาไดใ้ห้อํานาจศาลอุทธรณ์

ภาค 4 แผ น กคดีเ ลือกตั้ งพิ จาร ณ าและวินิ จฉัย คดีท่ี เกี่ย วกบัการเ ลือกตั้ งใน ทุกกรณี ไม ่เมื่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นควรวา่ ควรให้มกีารเ ลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน ให้ ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ (หรือศาลอุทธรณ์ภาค) เพื่อวนิิจฉัย 

และให้คําส่ังของศาลอุทธรณ์ (หรือศาลอุทธรณ์ภาค) เ ป็นท่ีสุด ตามมาตรา 239 ดงันั้ น ในกรณีท่ี

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเ ลือกตั้งคงมอีํานาจพิจารณาและวินิจฉัย

เฉพาะคดีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคําร้องให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เทา่นั้ น การท่ีผู ้ร้องมาย่ืนคําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง ยกเลิกหรือการเพิกถอน

การนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํบล ก. อําเภอ ท. จังหวดั ก. คร้ังใหม ่เมือ่วนั ท่ี 8 ตุลาคม 

2553 โดยอา้งวา่การนับคะแนนเลือกตั้งดังกลา่วไมช่อบด้วยกฎหมาย มไิด้เป็นไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม และให้ผูถู้กกลา่วหาท่ี 10 พ ้นจากตําแหน ่งหลังจากคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศ

ผลการเลือกตั้ง  (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม)่ แล้ว จึงไมต่้องดว้ยกรณีท่ีบัญญติัไวต้ามมาตรา 239 

ทั้งไมม่บีทบญัญัติแหง่กฎหมายอ่ืนใดให้ผูร้้องย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งเพื่อ

117 ศาลอุทธรณ์ ภาค 9. คาํส่ังคดีเลือกตั้ง.  
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พิจารณาและวนิิจฉัยได้ ผู ้ร้องจึงไมม่อีํานาจย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งให้

พิจารณาวนิิจฉัยคดีได ้  

จึงมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้อง ให้จาํหนา่ยคดีสารบบความ 

(ปรัชญา โกไศยกานนท์ – จกัรกฤษณ์ อนันต์สุชาติ – สุพฒัน์ พงษ์ทดัศิริกลุ) 

         ภูมภิชั รัตนะวนั พิมพ์/ยอ่ 

        กติติสัณห์ ภทัรากรทววีงศ์ ตรวจ 

        สืบพงษ์ ศรีพงษ์กลุ             ทาน6 1

118     

                       

คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 5 ท่ี ล.ต.9/2554 
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูร้้อง 

      นายสมบติั จินดาหลวง  ผูค้ดัคา้น 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 239 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 

55 

เมื่อวนั ท่ี 14 กรกฎาคม 2553 ผู ้ร้องได้ประกาศผลการเ ลือกตั้งให้ผูค้ ัดคา้นเป็นสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแมง่อน เขตเ ลือกตั้ง ท่ี 7 อําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม ่ตอ่มาความ

ปรากฏตอ่ผู ้ร้องวา่ผู ้คัดค้านไมย่ื่นบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งภายใน 90 วนั นับแตว่นั

ประกาศผลการเลือกตั้ง จึงเ ป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 มาตรา 55 ซ่ึงมผีลให้ตอ้งมกีารเลือกตั้งใหม ่

อน่ึง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคสอง

และวรรคท้าย ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 แผนกคดีเลือกตั้งมีอาํนาจท่ีจะส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมไ่ดเ้ทา่นั้ น 

ไมอ่าจส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งตามคาํร้องอีกกรณีหน่ึงได ้

จึงมคีําส่ังให้จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแมง่อน เขตเลือกตั้ง ท่ี 

7 อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่ข้ึนใหมแ่ทนนายสมบติั จินดาหลวง ผูค้ดัคา้น คาํขออ่ืนนอกจากน้ีให้

ยก 

(สําราญ โยธาใหญ-่เกยีรติวฒุิ จุฑารัตน์-อนุสรณ์ ศรีเมนต์)6 2

119 

 

118 ศาลอุทธรณ์ ภาค 4. คาํส่ังศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ท่ีเกีย่วกบัคดีเลือกตั้ง.   
119 ศาลอุทธรณ์ ภาค 5.(2554). คดีหมายเลขแดงท่ี ล.ต. 9/2554. 
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คาํส่ังศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ท่ี 1945/2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูร้้อง 

       นายบุญมา แสนกระจาย  ผูค้ดัคา้น 

พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ. 2554  

การย่ืนบญัชีรายรับรายจา่ยในการเลือกตั้งของผูส้มคัร 

ผูร้้องไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งให้ผู ้คัดค้านเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  เมื่อวนั ท่ี 15 มนีาคม 

2554 ภายหลงัประกาศผล ผูค้ัดคา้นไดรั้บหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นตาํบล ด. ให้ผูค้ ัดค้านย่ืนบญัชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง

ประจําจังหวดัภายใน 90 วนั นับแตว่นั ประกาศผลการเ ลือกตั้ง ซ่ึ งจะ ครบกาํหน ดใน วนั ท่ี 13 

มถุินายน 2554 ผูค้ดัคา้นยอ่มสามารถย่ืนบญัชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งไดถึ้งวนัดังกลา่ว แต ่

ผูค้ดัคา้นกลบัปลอ่ยเวลาให้ลว่งเลยไปโดยไมป่รากฏวา่มคีวามยุง่ยากในการจดัทาํบัญชีรายรับและ

รายจา่ยแตอ่ยา่งใด แสดงให้เห็นวา่ผู ้คัดค้านไมเ่อาใจใส่ท่ีจะ ย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการ

เลือกตั้งภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ท่ีผูค้ดัคา้นอา้งวา่นับระยะเวลา 90 วนัคลาดเคล่ือนเพราะหลง

ผิดเขา้ใจวา่มีเวลาย่ืนบญัชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งถึงวนัท่ี 15 มถุินาบน 2454 นั้น เป็นเร่ือง

เขา้ใจผิดของผูค้ดัคา้นเอง ดงัน้ี  ผูค้ ัดคา้นจะยกข้ออา้งดงักลา่วข้ึนมาเป็นข้อแกต้วัหาได้ไม ่ถือไดว้า่ผู ้

คดัคา้นไมย่ื่นบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งภายใน 90 วนั  กรณีจึงมีเหตุสมควรท่ีจะเพิก

ถอนผลการเลือกตั้งของผูค้ัดค้านและดําเ นินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม ่ตามพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 55 วรรคหน่ึงและมาตรา 56 

วรรคสอง 

ผู ้ร้อง ย่ืนคําร้องวา่ ผู ้ร้องได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวนั ท่ี 15 มีนาคม 2554 ให้ ผู ้

คดัคา้นเป็นผู้ได้รับเ ลือกตั้ง  ภายหลังประกาศผล ผู ้คัดค้านต้อง ย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการ

เลือกตั้งภายในเกา้สิบวนันับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง  คือ ภายในวนัท่ี 13 มถุินายน 2554 แต ่

เมื่อครบกาํหนดระยะเวลาในการย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยดังกลา่วแลว้ ผู ้คัดค้านไมย่ื่นบัญ ชี

รายรับและรายจา่ยตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้งประจําจังหวดั ร. อันเ ป็นการฝ่าฝืนมาตรา 55 แห ่ง

พระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 ผูร้้องมีมติเ ห็นควร

ให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งและให้มกีารเลือกตั้งใหม ่ขอให้มีคําส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้

คดัคา้นและให้มกีารเลือกตั้งใหมแ่ทนผู้คดัคา้น 

ผูค้ดัคา้นย่ืนคาํคดัคา้น ขอให้ยกคาํร้อง 
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ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งประช ุมปรึกษาแล้ว มปัีญ หาท่ีต้องวนิิจฉัยวา่ ผู ้

คดัคา้นย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเ ลือกตั้งภายในเกา้สิบวนัตามกฎหมายหรือไม ่เห็นวา่ ผู ้

คดัค้าน ย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งภายในเกา้สิบวนัตามกฎหมายหรือไม ่เห็นวา่ ผู ้

คดัค้านแถลงยอมรับวา่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

เลือกตั้งตําบล ด. ฉ บับลงวนั ท่ี 22 มีน าคม 2554 จริง ซ่ึง เมื่อพิเคราะห์ห นังสือแจ้งผลการได้รับ

เลือกตั้งฉบบัดงักลา่วมขีอ้ความระบุไวโ้ดยช ัดแจง้วา่ ให้ผูค้ดัคา้นย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการ

เลือกตั้งซ่ึง รับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามความเป็นจริง

ตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวดัภายใน 90 วนั นับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้งซ่ึงจะ

ครบกาํหน ด 90 วนั  ในวนัท่ี 13 มิถุนายน  2554 ดัง น้ี  ผู ้คัดค้านยอ่มสามารถย่ืน บัญชีรายรับและ

รายจา่ยในการเลือกตั้งไดถึ้งวนัดงักลา่ว แตผู่ ้คดัค้านกลบัปลอ่ยเวลาให้ลว่งเลยไปโดยไมป่รากฏวา่มี

ความยุง่ยากในการจัดทําบญัชีรายรับและรายจา่ยแตอ่ยา่งใด แสดงให้เ ห็นวา่ผู ้คดัค้านไมเ่อาใจใส่ท่ี

จะ ย่ืนบญัชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ท่ีผู ้คดัคา้นอ้างวา่นับ

ระยะเวลา 90 วนั คลาดเคล่ือน เพราะหลงผิดนับระยะเวลา 90 วนั  คือ ระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงเมื่อนับ

เดือนชนเดือนแล้ว ผู ้คัดค้านเข้าใจวา่มีเวลาย่ืนบัญชีรายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งถึงวนั ท่ี 25 

มถุินายน 2554 นั้ น ก็เป็นเ ร่ืองเข้าใจผิดของผูค้ัดค้านเอง ดังน้ี  ผูค้ ัดค้านจะยกขอ้อา้งดังกลา่วข้ึนมา

เป็นข้อแกต้วัหาได้ไม ่ข้องอา้งของผู้คดัคา้นฟังไมข้ึ่น ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ ผู ้คดัค้านไมย่ื่นบัญชี

รายรับและรายจา่ยในการเลือกตั้งภายใน 90 วนั  กรณีจึงมีเหตุสมควรท่ีจะเพิกถอนผลการเลือกตั้ง

ของผูค้ัดค้าน และดาํเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม ่ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 55 วรรคหน่ึง และมาตรา 56 วรรคสอง 

จึงมคีาํส่ังให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูค้ดัค้าน และให้ดาํเนินการจดัให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมแ่ทนผูค้ดัคา้น 

(ศรีวไิล ธรรมดุษฎี-ณณฏัฐ์ ธีราทรง-ไชยผล สรุวงษ์สิน) 

ภาวดิา วงษ์ภูธร พิมพ์ 

ภูมภิชั รัตนะวนั ยอ่ 

กติติสัณห์ ภทัรากรทววีงศ์ ตรวจ 

สืบพงษ์ ศรีพงษ์กลุ ทาน6 3
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120 ศาลอุทธรณ์ ภาค 4. แหลง่เดิม. 
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บทท่ี 4 

วิเคราะห์ปัญหาการเพกิถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ ภายหลังท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง ศึกษากรณี  

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

 

นับตั้งแตป่ระเทศไทยมีการประกาศใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 

2550 มีการกาํหนดให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอํานาจหน้าท่ีสืบสวนและสอบสวน เพื่อห า

ขอ้เท็จจริง ตลอดจนวินิจฉัยชี้ ขาดปัญหา โดยเฉพาะการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

อีกทั้ง ระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 

2550 รวมถึงพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ไดใ้ห้

อาํนาจหน้าท่ีแกค่ณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม จึง

ได้ให้อํานาจแกค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้อาํนาจด้านนิติบัญญัติสามมารถออกประกาศ 

ขอ้กาํหนด ข้อห้าม และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการเ ลือกตั้ง  อํานาจบริหารในการจัดการ

เลือกตั้งให้เป็นไปโดยโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมใ้นปัจจุบันจะมีการทํารัฐประหารในประเทศไทย เมื่อวนั ท่ี 22 

พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.)  อันม ีพล.อ. ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ แตว่ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีได้จดัทําและศึกษากอ่นมทีําการรัฐประหาร

ดงักลา่ว ดังนั้ นผู ้เขียนจึงยงัคงจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะใน

อนาคตหลงัจากมกีารคืนอํานาจกลับสู่ประชาชน มีแนวโน้มท่ีเชื่อได้วา่ระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยจะถูกนํากลับมาใช ้ดังเ ดิม ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยกลับมามกีารเ ลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนถ่ินตามระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง และปัญหาท่ีเกดิจากการศึกษาน้ีก็จะกลบัมา

มผีลทางกฎหมายอีกคร้ังเชน่กนั เ น่ืองจากการศึกษา พบวา่  เกิดปัญหาทางกฎหมายจากกระบวนการ

ในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน โดยปัญ หาทางกฎหมายเกิดอยูใ่นชว่ง

หลงัจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมคีาํวินิจฉัยชี้ขาดในคดีเลือกตั้ง   จนถึงกอ่นมกีารดาํเนินการใน
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กระบวน การพิ จารณาของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้ง เพื่ อให้ เกิดความยุติธรรม ซ่ึงจะขอกลา่ว

ดงัตอ่ไปน้ี 

 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในกระบวนการยื่นคําร้องต่อศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ ง

ท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไข 

จากการท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอํานาจหน้าท่ีสืบสวนแ ละสอบสวน เพื่อห า

ขอ้เท็จจริง ตลอดจนวนิิจฉัยชี้ ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกดิข้ึนจากการกระทาํท่ีขดัตอ่กฎหมายของ

การเลือกตั้ง  ซ่ึงคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้งได้อาศัยอํานาจตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งส มาชิกส ภาท้อง ถ่ิน ห รือ ผู้บ ริห ารท้อง ถ่ิน  พ .ศ . 254 5 ใ น การออกกฎ  คือ ระ เบีย บ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวน พ.ศ. 2554 สง่ผลทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกบั

การบังคับใช ้กฎหมายในเ ร่ืองระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง

ทอ้งถ่ินกฎหมาย ดงัตอ่ไปน้ี 

4.1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ในอดีตระหวา่งมกีารบังคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550  

มาตรา 239  วรรคสอง และวรรคส่ี  มีเน้ือหาของบทบัญญัติวา่ ในกรณี ท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  

ถา้คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เห็นวา่ควรให้มีการเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ินหรือผู้สมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ินผูใ้ด

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และให้คําส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด นั้ น 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ดงักลา่วน้ี  ไมม่ีการบญัญัติเกี่ยวกบัระยะเวลาใน

การย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ไว ้ทาํให้เกิดปัญหาขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริงวา่ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งตอ้งย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เมื่อใด อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 มาตรา 238 กาํหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา

ขอ้เท็จจริงโดยพลนั 

จากการศึกษา พบวา่ นอกจากรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 ได้

บญัญัติเกีย่วกบัการดําเนินคดีเลือกตั้งแล้ว ยังมพีระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ .ศ.2545 มาตรา 97 ท่ีได้กาํหนดให้ห ลังจากท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งได้

ประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงัมหีลกัฐานอันควรเชื่อได้วา่ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดกระทํา

การใด ๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อให้ตนเองไดรั้บเ ลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งใน
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เขตเ ลือกตั้งใดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือมกีารฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง ผูน้ั้ นมกีาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมีคําส่ังให้

เลือกตั้งใหมห่รือนับคะแนนใหม ่แตต่อ้งส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้ง เวน้แต ่

ความไมสุ่จริตหรือเท่ียงธรรมดังกลา่ว หรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกีย่วขอ้งกบัผู ้ได้รับเลือกตั้ง

หรือมิไดเ้ป็นเหตุสําคญัท่ีทาํให้ ผู ้นั้นไดรั้บเลือกตั้ง ดงันั้ น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอาศยัอํานาจ

ตามกฎหมายดังกลา่วออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวน

และการวนิิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ. 2554 ท่ีมเีน้ือหาเป็นการกาํหนด กระบวนการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการสืบสวน

สอบและวินิจฉัยชี้ ขาดใน คดีเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้อง ถ่ิน อีกทั้งกฎดังกลา่วยังมี

วตัถุประสงค์เพื่อทําให้กระบวนการเ ลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส สุจริต  

และเท่ียงธรรม 

ดงั ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลังจากท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งได้ออกกฎ คือ 

ระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2554 

และมกีารบังคับใชก้ฎ ไดเ้กิดปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎดังกลา่ว  เน่ืองจากหลงัจากมกีารบังคับใช ้

กฎ เกิดปัญหาเกีย่วกบัระยะเวลาในการการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ ขาด เพราะเ น้ือหา

และกระบวนท่ีถูกกาํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและ

การวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2554 มขีั้นตอนและวิธีการท่ีใช ้ระยะเวลา อีกทั้งกฎดงักลา่วยงัไมไ่ด้มกีาร

กาํหนดระยะเวลาในการสืบสวนและการสวบสวน ตลอดจนยังไมก่าํหนดระยะเวลาการวินิจฉัยชี้

ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีแน ่นอน รวมถึงเน้ือหาของกฎยังไมม่ีการกาํหนดระยะเวลา

ให้กบัคณะกรรมการการเลือกตั้งในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ส่งผลทาํให้

เกดิความลา่ชา้จากการบงัคบัใชก้ฎดงักลา่ว 

เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบ เ น้ือหาของกฎหมาย คือ กฎหมายท่ีให้อาํนาจคณะกรรมการ

การเลือกตั้งในการจดัเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ิน ได้แก ่พระราชบญัญัติการเ ลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาเปรียบกบักฎ คือ  ระเ บียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 พบวา่ เกิดปัญหาการขดักนั

ของการบงัคับใชก้ฎหมาย เ น่ืองจากในทางปฏิบติัการบังคับใช ้กฎของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ท่ี

ไมไ่ด้กาํหนดระยะเวลาของการสืบสวนสอบสวน และระยะเวลาในการออกคาํส่ังวินิจฉัยชี้ขาด 

ตลอดจนไมไ่ด้กาํหนดระยะเวลาในการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน จึง เป็นการ

กระทําท่ีขัดตอ่เ น้ือหาและวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้ง ผู ้นั้ นมีกาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมคีําส่ังให้เ ลือกตั้งใหมห่ รือนับคะแนนให ม ่ 

แตต่้อง ส่ังภายใน หน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง ในกรณีมีหลักฐานอนั ควรเชื่อได้วา่

ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้งผู ้ใดกระทาํการใด ๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้ง

หรือการนับคะแ นนเลือกตั้งในเขตเ ลือกตั้งใดมิได้เ ป็นไปโดยสุจริต และ เ ท่ียงธรรม ซ่ึงจาก

การศึกษา พบวา่เกดิขอ้เท็จจริง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ินโดย

คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีมผีลอันเป็นการขดัตอ่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมกีารย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ภายหลงัมคีาํส่ังวนิิจฉัยชี้ ขาดคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน เกินกวา่ระยะเวลา 1 ปี ตามท่ี

พระราชบัญญติักาํหนด ซ่ึงศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินก็มกีารรับคาํร้องท่ีเกินระยะเวลา ดัง

กรณีขอ้เท็จจริงตอ่ไปน้ี  

คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ท่ี 252/2553 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูร้้อง นาย ณ. ผูค้ดัคา้น  

ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545  

มาตรา 97 ในกรณีท่ีผู ้ร้องไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงัมหีลกัฐานอันควรเชื่อไดว้า่

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งผู ้ใดกระทาํการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้ผู ้ร้องมคีําส่ังเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง ผูน้ั้ นกาํหนดเวลา 1 ปี หรือมคีาํส่ังให้เลือกตั้งใหม ่แตต่อ้งส่ังภายใน 1 ปี 

นับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้ง  และรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550  

มาตรา 239 วรรคสองแ ละวรร คท้าย ระบุให้ผู ้ ร้อง ย่ืน คําร้อง ตอ่ศาล เพื่ อวินิ จฉัยเท ่านั้ น  มิไ ด้

กาํหนดเวลาให้ผูร้้องตอ้งย่ืนคําร้องภายใน 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้ง ดงันั้น ผูร้้องจึงย่ืน

คาํร้องตอ่ศาลเกินกวา่ 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้งได้ แตต่อ้งย่ืนคําร้องภายในระยะเวลา

อนัสมควรเพื่อไมใ่ห้เกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเ น่ินช ้า การท่ีผูร้้องย่ืนคําร้องตอ่ศาลใน

วนัท่ี 8 ตุลาคม 2552 เกินกาํหนด 1 ปี นับแตว่นัประกาศผลการเลือกตั้งวนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2551  

ไปเพียง 4 เ ดือนเศษ โดยไมป่รากฏวา่มกีารประวงิ เวลาเพื่อกลัน่แกลง้หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์ตอ่ผูใ้ด 

จึงถือไดว้า่ผูร้้องย่ืนคาํร้องตอ่ศาลภายในระยะเวลาอนัสมควรแลว้ 

ประเด็นตอ้งวนิิจฉัยวา่ มเีหตุให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสระแกว้ 

เขตเลือกตั้ง ท่ี 2 ใหม ่แทนผูค้ดัคา้นหรือไม ่จากพยานหลกัฐานของผูร้้องไมแ่สดงให้เห็นวา่ผู ้คดัคา้น

จา่ยเงินให้กรรมการประจาํหนว่ยเลือกตั้งตามท่ี นาย ป. อ้าง  ทั้ง ท่ีผู ้ร้องมนีาย อ. นางสาว ส. นาย บ. 

และนาย ว. ผูม้ีสิทธิเ ลือกตั้งเบิกความเป็นพยานถึงสาเหตุท่ีไมไ่ด้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง โดยพยาน

ดงักลา่วล้วนไมรู้่เห็นหรือยืนยนัวา่ผู ้คดัคา้นเป็นผู้กอ่ สนับสนุน หรือเกี่ยวข้องให้กรรมการประจํา

หน ่วยเลือกตั้ง และนาย ห. กระทําการทุจริตการเลือกตั้งตามท่ีถูกกลา่ว จึงไมเ่ขา้กรณีท่ีผู ้คัดค้าน
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ได้รับประโยชน์จากการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายและได้รับเลือกตั้ง  ซ่ึงมีผลให้การเลือกตั้งใน

สว่นท่ีเกี่ยวกบัผู ้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ไมมเีหตุให้การเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสระแกว้ เขตเลือกตั้งท่ี 2 ใหมต่ามคาํร้อง จึงมคีาํส่ังยกคาํร้อง 

เมื่อพิจารณ าเปรียบเทียบ ปัญห า ข้อเท็จจริง กบัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ พบวา่ การ

กระทําเป็นการกระทําท่ีขดักบัหลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ ท่ีกาํหนดให้รัฐจะต้องให้ความเคารพ

ตอ่ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคลโดยอําน าจรัฐจะ กระทําได้ก็ตอ่ เมื่อมีกฎ หมาย ซ่ึงผา่น ความเห็ นชอบจากตัวแทน ของ

ประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้ความเห็นชอบแล้วเทา่นั้ นจึงจะ

สามารถกระทาํได ้ดังนั้นเพื่อเป็นการให้หลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมใิห้ถูก

ละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลกัการตา่ง ๆ ไวม้ากมาย เชน่ การจํากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบังคับ

เป็นการทัว่ไปและไมมุ่ง่หมายให้ใชบ้ังคับแกก่รณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ

เฉพาะเจาะจง การกาํหนดให้ระบุบทบญัญัติแห ่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจในการจํากดัสิทธิและ

เสรีภาพ หลักการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมไิด ้

และหลักประกนัท่ีสําคญัคือหลกัประกนัการใชสิ้ทธิในทางศาล ซ่ึงถือวา่เป็นสาระสําคญัของการให้

ความคุ้มครองสิทธิในทางศาลแกปั่จเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลกัประกนัทั้งหลายจะ

ปราศจากความหมายหากไมใ่ห้สิทธิแกปั่จเจกบุคคลในการโตแ้ยง้การกระทําของรัฐ เพื่อให้องค์กร

ศาลซ่ึงเ ป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางเข้ามาควบคมุตรวจสอบการการกระทาํของรัฐท่ีถูกโตแ้ยง้วา่

ละเมดิตอ่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  

อยา่งไรกต็าม หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลกัยอ่ย

ของหลกันิติรัฐอีกหลักหน่ึง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายตา่งต้องยอมรับความเป็นอิสระของ

ปัจเจกบุคคลในการท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพของตนไปตามความมุง่ประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้ น 

เพื่อความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของแตล่ะคน รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพ

ตอ่แดนของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก้็ตอ่เมื่อมกีฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนให้อํานาจ

กระทาํการดงักลา่ว 

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไมส่ามารถบงัคบัใช ้กฎ คือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตาม

หลักการคุ้มครองสิทธิจึงสง่ผลทําให้เกิดปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบักระบวนการ ขั้นตอน 

วธีิการ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีลา่ชา้ เน่ืองจากเน้ือหาในบทบญัญติัของกฎดังกลา่ว มลีกัษณะเป็น
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การสร้างขั้นตอนเกนิความจาํเป็น จึงส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ผู ้มสี่วนได้เ สียในการเลือกตั้ง คือ 

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทั้ง ผูช้นะการเลือกตั้ง และผูแ้พก้ารเลือกตั้ง เพราะการบงัคับใช ้กฎหมายดงักลา่ว

จะมีผลกระทบโดยตรงตอ่ผูช้นะการเ ลือกตั้งในส่วนของระยะเวลาในการดํารงตาํแหน ่ง เ น่ืองจาก

หากมีการวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งผลตอ่ผูช้นะการเลือกตั้ง ท่ีดาํรงตาํแหน ่ง

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาท้อง ถ่ินให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงการกระทํา

ดงักลา่วเป็นการลิดรอนสิทธิในระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ท่ีมีระยะเวลาจํากดัเพียง 4 ปี ตอ่หน่ึง

สมยัวาระการดาํรงตําแหนง่ อีกทั้งการกระทาํดงักลา่วเป็นการกระทบสิทธิตอ่ผูแ้พ ้การเลือกตั้ง ท่ีถูก

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังวนิิจฉัยให้ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง  ส่งผลให้ถูกตัดสิทธิการ

เลือกตั้ง เป็นเวลา 1 ปี อีกทั้ง  จะเห็นได้วา่ ระยะเวลา 4 เดือนท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งไมย่ื่นคํา

ร้องนั้ น เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน เ น่ืองจากเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้องแล้ว ผูถู้กร้อง

หรือผู้คัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้นการท่ีย่ืนคาํร้องลา่ชา้ทาํให้เกดิผลเสียหายท่ีช ัดเจนคือ 

ผูถู้กร้องหรือผูค้ัดค้านยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีอยูจ่นกวา่คณะกรรมการการการเลือกตั้งจะย่ืนคําร้องตอ่

ศาล อาจมกีารใชอ้ํานาจหน้าท่ีโดยมชิอบแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง สง่ผลทาํให้เกดิความ

เสียหายแกท่อ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี  จะเห็นวา่ นอกจากบทบัญญัติของกฎดังกลา่วยังมชี อ่งวา่งในการกาํหนด

ระยะเวลาในการย่ืนคําร้อง เพราะเกดิการลา่ช ้าและเกดิความไมเ่ ป็นธรรม ตลอดจนการกระทํา

ดงักลา่วยังไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 

40 (3) (4) เ ร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ท่ีกาํหนดให้ บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนไดรั้บ

การพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตลอดจนผู้เสียหาย ผู ้ตอ้งหา โจทก์ จําเลย คูก่รณี  

ผู ้มีส่วน ได้เ สี ย ห รือพ ยาน ใน คดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ี เหมาะส มใน การดําเ นิ นการตา ม

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง สิทธิในการได้รับการสอบสวนอยา่งถูกต้อง รวดเร็ว เ ป็นธรรม และ

การไมใ่ห้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ตอ่ตนเอง ซ่ึงการสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัยชี้ขาดท่ีเกิดความลา่ช ้า 

ซ่ึง เกิดจากการอาศัยอํานาจของกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ด้วยการสืบส วน

สอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2554 ท่ีถือเป็นการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมรูปแบบหน่ึง 

นั่นเอง 

ดงั ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็น ได้วา่ การกระทําของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการ

บงัคับใช ้ระเ บียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 

2554 เ ป็น การกระทําท่ีขัดก ับทฤษฎี การคุ้มครองสิ ทธิแ ละไมส่อดคล้อง กบัเจตน ารมณ์ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 เน่ืองจาก การท่ีกฎดังกลา่ว ไมก่าํหน ด
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ระยะเวลาท่ีชดัเจนในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  สง่ผลทาํให้คณะกรรมการ

การเ ลือกตั้ง ท่ีอาศัยอํานาจตามกฎห มายออกกฎท่ีมีเน้ื อหาไมส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญัติในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 จึงเ ป็นการกระทาํท่ีส่งผลทําให้เกดิปัญหาทางกฎหมาย

เกีย่วกบัการบังคับใชก้ฎซ่ึงขัดกบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 อีกทั้งการ

กระทําดังกลา่วของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งผลเสียตอ่การคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนเกิดผล

กระทบต ่อวตัถุประ สงค์ของกฎหมายท่ี เกี่ยวก ับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อทาํให้กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ี

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมคีวาม

โปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

4.1.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาล

อุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน

หรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 โดยการกาํหนดให้มีบทบญัญัติท่ีเกี่ยวกบัระยะเวลาให้การย่ืนคํา

ร้อง ตอ่ศาลอุทธ รณ์ ใน คดีเ ลือกตั้ง ท้อง ถ่ินอยา่ง ช ัดเจน  เน่ื องจา กการท่ีกฎ ห มา ยใน ระ ดับ

พระราชบญัญติัไมไ่ดก้าํหนดระยะเวลาในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ทาํให้

เกดิปัญหาจากการบงัคบัใช ้กฎของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งท่ีไมไ่ดก้าํหนดระยะท่ีช ัดเจน ส่งผล

เกดิผลกระทบตอ่วตัถุประสงค์ของกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งองค์กรปกครองสว่นท้อง ถ่ินท่ีมี

วตัถุประสงค์ เพื่อทาํให้กระบวนการเลือกตั้งมคีวามโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

จากการศึกษา พบวา่ ในประเทศฝร่ังเศส มกีารกาํหนดระยะเวลาในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาล

ชดัเจนวา่ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ผู ้ประสงค์โต้แยง้คดัคา้นการ

เลือกตั้งอาจย่ืนเร่ืองพร้อมกบับนัทึกวาจาประจําวนั  ท่ีจดัทาํข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจําหนว่ยเลือกตั้ง 

จากนั้ นผู ้วา่การจงัหวดัจะเสนอเร่ืองตอ่ไปยังศาลปกครองช ั้นตน้ท่ีมเีขตอํานาจ อยา่งไรกต็าม ผู ้ฟ้อง

คดีอาจเสนอคาํฟ้องตอ่ศาลปกครองช ั้นตน้ท่ีมเีขตอาํนาจโดยตรงด้วยตนเองก็ได ้

การเ ลือกตั้ งสมาชิกส ภาภ าค ซ่ึงอ ยูใ่นเขตอําน าจของศ าลปกครองสูงสุ ดนั้ นใ ห้ 

ผูฟ้้องย่ืนไดท่ี้สํานักงานผูว้า่การจงัหวดัหรือสํานักงานยอ่ยผู ้วา่การจงัหวดัท่ีผูฟ้้องมภีูมลิาํเนา 

กรณีท่ีเ ป็นการฟ้องโดยผูว้า่การจงัหวดั ให้ผูว้า่การจงัหวดัย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 15 

วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
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และ ให้ ผู ้ว า่การ จังห ว ัด ย่ืน คํา ฟ้ องภ า ยใ น ระ ย ะ เวลา 10 ว ัน  สํ าห รับการ เ ลือกตั้ งส มาชิ ก 

สภาภาค 

กรณีท่ีผู ้ฟ้องเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมิใช ผู่ ้วา่ราชการจังหวดั ต้อง ย่ืนคําร้องภายในระยะเวลา  

5 วนั  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จงัหวดั และการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล และตอ้งย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 10 วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 

กรณีท่ีผู ้ใดประสงค์โตแ้ยง้คัดค้านผลการเลือกตั้งด้วยวิธีการย่ืนเร่ืองพร้อมไปกบับันทึก

วาจาประจําวนัท่ีจัดทําข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจําหน ่วยเลือกตั้ง  เมื่อได้ย่ืนเร่ืองไป แตเ่จา้หน้าท่ีของ

จงัหวดัเสนอเร่ืองไปยังศาลปกครองลา่ช ้าเอง เชน่ น้ีไมถื่อวา่เป็นการฟ้องท่ีเกินระยะเวลา ศาล

ปกครองตอ้งรับฟ้อง อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีผู ้ฟ้องคดีตอ้งย่ืนฟ้องคดีตอ่ศาลท่ีไมม่ีเขตอาํนาจหรือ

ฟ้องผิดศาล การฟ้องน้ีไมส่ง่ผลให้ระยะเวลาสะดุดหยุดลง 

ในคดีเลือกตั้ง วธีิการนับการฟ้องคดีจะไมน่ับวนัเลือกตั้งหรือวนัประกาศผลการเลือกตั้ง

รวมเขา้กบัระยะเวลา แตว่นั ท่ีเ ป็นวนัครบกาํหนดระยะเวลาจะถูกนับรวมเข้ากบัระยะเวลาดว้ย เชน่ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม ผู ้ฟ้องตอ้งย่ืนฟ้องคดีภายในระยะเวลา 5 

วนั  ระยะเวลาดงักลา่วจะเ ร่ิมนับเมือ่วนัท่ี 2 มกราคม นับไป 5 วนั  กจ็ะส้ินสุดระยะเวลาในวนัท่ี 6 

มกราคม เวลาเท่ียงคืน เ ป็นตน้ นอกจากน้ี  ระยะเวลาจะเ ร่ิมนับจากวนัประกาศผลการเลือกตั้ง การ

เร่ิมต้นนับดังกลา่วน้ีใช ้กบัการฟ้องคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาภาคด้วย อยา่งไรกต็าม โดยส่วนใหญว่นั

ประกาศผลการเลือกตั้งก็มกัเป็นวนัเดียวกนักบัวนัเลือกตั้ง นั่นเอง 

อน่ึง  ในปัจจุบนัประเทศไทย ไดม้ีการกาํหนด แนวทางปฏิบัติในการย่ืนคําร้องของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเ ป็นการเรง่ รัดและไมใ่ห้เกิดความลา่ช ้า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้

กาํหนดระยะเวลาในการจัดทาํคําร้องและเอกสารประกอบคาํร้อง ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ในการประชมุคร้ังท่ี 12/2552 เมือ่วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2552 ไวด้งัน้ี 

1.การจดัทาํคาํวินิจฉัยส่ังการคณะกรรมการการเลือกตั้งนิ ติกรผู้รับผิดชอบสํานวนต้อง

จดัทําให้แล้วเสร็จภายใน  30 วนันับตั้งแตว่นั ท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีมติ กรณีไมส่ามารถ

ดาํเนินการในแลว้เสร็จได ้ให้ขอขยายระยะเวลาตอ่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งออกไปอีก 

30 วนั โดยต้องแสดงเหตุผลความจาํเป็นให้ช ัดแจ้ง กรณีไมส่ามารถดาํเนิน การให้ แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาท่ีขอขยายไว ้ให้ขอขยายระยะเวลาคร้ังท่ี 2 ตอ่ประธานกรรมการการเ ลือกตั้ง  การ

ขอขยายระยะเวลาตอ้งแสดงเหตุผลเพียงพอในการขออนุญาต 

2. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในคาํวนิิจฉัยส่ังการเรียบร้อยแล้ว ต้องเสนอคํา

ร้องให้ประธานกรรมการการเ ลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งแล้วแตก่รณีลงนามในคําร้อง 
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ภายใน 7 วนั และให้ ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลภายใน 3 วนั นับแตว่นั ท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือ

กรรมการการเลือกตั้งลงนามในคาํร้อง 

จากการศึกษา พบวา่ แนวทางแนวทางปฏิบัติในการย่ืนคาํร้องของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเพื่อเ ป็นการเร่งรัดและไมใ่ห้เกิดความลา่ช ้า ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญ หาท่ีเกิดข้ึนจากการ

บงัคบัใชก้ฎไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ดงันั้ น เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลกัการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิมาปรับ

ใชใ้นประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์คดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศฝร่ังเศส สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคํา

ร้องตอ่ศาลอุทธรณ์คดีเ ลือกตั้งทอ้งถ่ินได้อยา่งเหมาะสม อีกทั้งหากประเทศไทย มกีารนําแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมาย ของประเทศฝร่ังเศสมาปรับใช ้กบัประเทศไทย โดยการแกไ้ข

กฎหมายและมีการตราบทบัญญติัท่ีมีขอบเขตของเน้ือหาเป็นการกาํหนดให้การสืบสวนสอบสวน

และการวนิิจฉัยชี้ ขาดมีระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน และการออกคําวินิจฉัยชี้ ขาดจะตอ้ง

กระทําให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามท่ีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้อง ถ่ิน ห รื อผู้บ ริห าร ท้อง ถ่ิน  พ .ศ. 2 545 กาํ หน ด แ ละ นั บจากว ันท่ีมีคําวินิจฉัย ชี้ ขาดของ

คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอ้งย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้ง

ทอ้ง ถ่ิน ภายใน 10 วนัแบบในประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนจะตอ้งมกีารบงัคับใชก้ฎหมายโดยการยึด

หลกัการตามทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ การกาํหนดดังกลา่วจะสง่ผลทําให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกดิจากการใชบ้งัคับใชก้ฎหมายในเร่ืองระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์

ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินได้อยา่งเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนถูกต้องตามหลกัการคุม้ครอง

สิทธิ อีกทั้ งยังเ ป็น การทําให้ การบังคับใช ้กฎเป็นไปตามวตัถุประ สงค์ของกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศกัราช 

2550 ตลอดจนยังทําให้กระบวนการยุติธรรมในคดีการเลือกตั้ง เป็นไปอยา่งโปรง่ใส สุจริต และ

เท่ียงธรรม นั่นเอง 

 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ เสียหายในคดีเลือกตั้งท้องถิ่นทีข่ัดกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 และแนวทางการแก้ไข 

การใช ้สิทธิในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน เกิดจากในอดีตขณะท่ี

มีการ บังคับใช ้รั ฐธร รมนู ญ แห่งร าชอาณ าจักรไทย พ ุทธศักราช  2 550 ได้มีกา รกาํห น ดใ ห้
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คณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และให้คําส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด ส่งผล

ทําให้ เกิดปัญ หาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้ สิทธิในการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ โดย

ผูเ้สียหายท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงมีผลจากการบังคับกฎ คือ ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวิธี

พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ท่ีขัดตอ่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 

2550 ดงัตอ่ไปน้ี 

4.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีขัดกบั

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

ในอดีตขณะท่ีมกีารบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ได้มี

บทบญัญัติเกีย่วกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 229 ถึงมาตรา 241 ซ่ึง รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคสอง และวรรคส่ี  บัญญัติให้ ในกรณี ท่ี

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ควรให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ินหรือผู้สมคัรรับเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และให้

คาํส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด  

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 

บญัญติัให้ศาลอุทธรณ์มอีาํนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี  วธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชมุให ญศ่าลฎีกากาํหนด โดยต้องใช ้ระบบไตส่วนและเป็นไปโดย

รวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ี

เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหาร

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550  

จากการศึกษา พบวา่ เกิดปัญหาเกี่ยวกบั การใชสิ้ทธิในการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ใน

คดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ิน เ น่ืองจากในอดีตขณะท่ีมีการบังคับใช ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2550 ได้มกีารกาํหนดให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และให้

คาํส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด จากบทบัญญัติน้ี การย่ืนคาํร้อง จึงหมายถึง การย่ืนคําร้องตอ่ศาล

อุทธรณ์ และคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิย่ืนคําร้อง อีกทั้งมีการตีความจากประกาศ 

ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2550 ท่ีไดก้าํหนดบท
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นิยามวา่ “ผู ้ร้อง หมายความวา่ บุคคลผูย่ื้นคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวนิิจฉัย” เมือ่พิจารณา

ประกอบกบัมาตรา 239 วรรคสองและวรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 ผู ้ร้อง จึงหมายถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เทา่นั้น ดงันั้น จากการท่ีกฎหมายกาํหนดให้คณะ

กกรมการการเลือกตั้งเ ป็นบุคคลผูย่ื้นคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวนิิจฉัยแตเ่พียงผู ้เดียวจึง

สง่ผล ทําให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เป็นเพียงองค์กรเดียวท่ีจะสามารถใชดุ้ลพินิจในการวนิิจฉัย

วา่คดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินใด สมควรย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวนิิจฉัย ในทางกลับกนัหาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่คดีเลือกตั้งบางคดีไมม่มีูลกส็ามารถยกคําร้อง หรือไมน่ําคาํร้องย่ืน

ตอ่ศาลอุทธรณ์ไดต้ามดุลพินิจของตน จะเห็นไดว้า่ การกฎหมายดัง ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ท่ีให้อํานาจ

เฉพาะคณ ะกรรมการการเลือกตั้ง  ซ่ึงการกาํหนดตามกฎหมายดังกลา่วท่ีถือเป็น กระบวน การ

ยุติธรรมรูปแบบหน่ึง จึงสง่ผลกระทบทาํให้ผู ้มสีว่นได้เสีย หรือผูท่ี้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนในการเลือกตั้ง 

ไมส่ามารถมสิีทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

อยา่งไรกต็าม หลังจากคณะกรรมการการเ ลือกตั้งได้ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน ยังเกดิจากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดให้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเพียงผู ้เดียว ท่ีสามารถย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน 

สง่ผลทําให้เกดิชอ่งวา่งทางกฎหมายเน่ืองจากเป็นดุลพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ท่ีจะใชดุ้ลพินิจวา่จะ ย่ืนคาํร้องหรือไมย่ื่นคําร้องในคดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ิน สง่ผลให้การกระทํา

ดงักลา่วตามกฎหมายจึงเ ป็นการกระทบสิทธิของผู้เสียหาย ตลอดจนในกรณีท่ีหากคณะกรรมการ

การเลือกตั้งส่งคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววา่ไมม่มีูลก็สามารถออกคาํส่ัง

ไมรั่บคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งผลทาํให้มกีารระงับขอ้พิพาททางคดี และไมส่ามารถ

นําคดีดงักลา่วมาฟ้องได้อีก ซ่ึงในบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน

การรวบรวมข้อมูลส่งศาลไมเ่พียงพอ หรือเป็นดุลพินิจแตเ่พียงฝ่ายเ ดียวของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในการเสนอข้อมลู พยานหลกัฐานตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน ส่งผลทําให้ศาล

อุทธรณ์ไมรั่บคาํร้องดังกลา่ว การกระทําดงักลา่วของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งจึงทาํให้ผู ้เสียหายท่ี

เข้ามาร้องเรียนตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้งในคดีเลือกตั้งจึงได้รับผลกระทบ และไมส่ามารถ

ฟ้องร้องในคดีดงักลา่วไดอี้ก ดงัปรากฏในขอ้เท็จจริงดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้เ ท็จจริง ท่ี 1 คาํส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 7 ท่ี  3358/2551 นายวิชยั  ปลั่งศรีสกลุ ผูร้้อง ศาล

อุทธรณ์ภาค 7 ไดพ้ิจารณาวา่ แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2250 มาตรา 219 

วรรคสาม บญัญัติให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มอีํานาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและ

เพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แตม่าตรา 284 วรรค
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เจ็ด บญัญัติวา่ “คณุสมบัติของผู้มสิีทธิเลือกตั้งและผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์และวธีิการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารท้อง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

บญัญัติ” ซ่ึงกฎหมายดงักลา่วมีบัญญัติไวแ้ลว้คือ พระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน

หรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 49 และมาตรา 50 ท่ีใชบ้ังคับอยูใ่นขณะน้ี กาํหนดให้ย่ืนคํา

ร้องตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง มิได้กาํหนดให้ผูร้้องใช ้สิทธิตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผูร้้องจึงไมม่ี

อาํนาจย่ืนคาํร้องให้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 วนิิจฉัยจึงมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้องของผู้ร้อง  

ขอ้เท็จจริงท่ี 2 คําส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 9 ท่ี 863/2553 นายสุเมศ พรหมประสิทธ์ิ ผูร้้อง 

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ไดพ้ิจารณาวา่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 235 

ถึงมาตรา 239พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ .ศ. 2545 

มาตรา 95 มาตรา96 มาตรา97 มาตรา102 มาตรา103 และมาตรา 104 มเีจตนารมณ์ให้อาํนาจการ

ควบคุมและดาํเนินการจัดหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้อง ถ่ิน ตกอยู ่

แกค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง กลา่วคือ กอ่นประกาศผลการเลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดาํเ นินการสืบสวนสอบสวนแลว้เห็นวา่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรมหรือการ

นับคะแนนการเลือกตั้งเ ป็นไปโดยไมถู่กต้อง ให้คณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอาํนาจส่ังให้มกีาร

เลือกตั้งใหม ่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรผูน้ั้น  หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่แตถ่า้ประกาศผล

การเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาส่ังให้มีการ

เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินนั้น การท่ีผูร้้อง

ย่ืนคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งเกีย่วกบัการจบัฉลากคร้ัง ท่ี 2 และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ใหม ่ถือเป็นดุลยพินิจในเร่ืองการรับหรือไมรั่บเป็นเร่ืองร้องคดัคา้นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวดันราธิวาสและคณะกรรมการการเ ลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่

ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ.2550 อันท่ีจะดําเ นินกระบวนการสืบสวน

สอบสวนและวนิิจฉัยชี้ ขาดในช ั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดาํเ นินการเลือกตั้งท่ีมไิดเ้ ป็นไป

โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ซ่ึงไมม่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ อําน าจผู้ร้อง ย่ืน คําร้องตอ่ศาล

อุทธรณ์ภาค 9 พิจารณาวนิิจฉัยและมคีําส่ังให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยกเลิกการจบัฉลาก ยกเลิก

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลกาหลง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม)่ 

และประกาศผลให้ผูร้้องเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง กรณียงัถือไมไ่ดว้า่ผูร้้องถูกโตแ้ยง้สิทธิ ผู ้ร้องจึงไม ่

มอีาํนาจย่ืนคาํร้อง พิพากษา ยกฟ้อง  

ขอ้เท็จจริงท่ี 3 คําส่ังศาลอุทธรณ์ภาค 4 ท่ี 238/2554 นายสมชาย พิมพฒัน์ ผู ้ร้อง ศาล

อุทธรณ์ภาค 4 พิ จารณาวา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 219 วรรคสาม หาได้ให้
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อาํนาจศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งในทุกกรณี

ไม ่เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งเ ห็นควรวา่ ควรให้มีการเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ิน ให้ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ (หรือศาลอุทธรณ์ภาค) เพื่อ

วนิิจฉัย และให้คาํส่ังของศาลอุทธรณ์ (หรือศาลอุทธรณ์ภาค) เป็นท่ีสุด ตามมาตรา 239 ดงันั้น ใน

กรณีท่ีประกาศผลการเ ลือกตั้งแลว้ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งคงมอีํานาจพิจารณาและ

วนิิจฉัยเฉพาะคดีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคําร้องให้มีการเลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งเทา่นั้ น การท่ีผู ้ร้องมาย่ืนคําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเ ลือกตั้ง  ยกเลิกหรือการ

เพิกถอนการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล ก. อาํเภอ ท. จังหวดั ก. คร้ังใหม ่เมือ่วนั ท่ี 8 

ตุลาคม 2553 โดยอ้างวา่การนับคะแนนเลือกตั้งดังกลา่วไมช่อบดว้ยกฎหมาย มิไดเ้ ป็นไปโดยสุจริต

และเ ท่ียงธรรม และให้ผู ้ถูกกลา่วหาท่ี 10 พ ้น จากตําแหน ่งหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง  (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม)่ แล้ว จึงไมต่้องด้วยกรณีท่ีบัญญัติไวต้าม

มาตรา 239 ทั้งไมม่บีทบญัญติัแหง่กฎหมายอ่ืนใดให้ผูร้้องย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดี

เลือกตั้งเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยได้ ผูร้้องจึงไมม่อีํานาจย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 แผนกคดี

เลือกตั้งให้พิจารณาวนิิจฉัยคดีได ้ จึงมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้อง ให้จาํหนา่ยคดีสารบบความ 

ดงันั้ น ตวัอยา่งคําส่ังศาลอุทธรณ์ดังกลา่วข้างต้น จะเห็นได้วา่ ศาลอุทธรณ์รับพิจารณา

คดีเลือกตั้งเฉพาะกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูย่ื้นคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เทา่นั้ น ซ่ึงสามารถ 

สรุปได้วา่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 กรณีผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งหรือผูม้สีว่นไดเ้สียในคดีเลือกตั้งจึงไมส่ามารถย่ืนคาํร้องได้ด้วยตนเอง 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ปัญหา ข้อเ ท็จจริง กบัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ พบวา่ การท่ี

กฎหมายมีเน้ือหาในลกัษณะดังกลา่วเ ป็นการขดักบัหลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ ท่ีกาํหนดให้รัฐ

จะตอ้งให้ความเคารพตอ่ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและ

เสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอาํนาจรัฐจะกระทําไดก้็ตอ่เมื่อมีกฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจาก

ตวัแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

เทา่นั้นจึงจะสามารถกระทาํได ้ดงันั้นเพื่อเป็นการให้หลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคลมิให้ถูกละเมดิจากรัฐ จึงมีการวางหลกัการตา่ง ๆ ไวม้ากมาย เชน่ การจํากดัสิทธิและเสรีภาพ

ตอ้งมผีลบังคบัเ ป็นการทั่วไปและไมมุ่ง่หมายให้ใช ้บังคับแกก่รณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุ่คคลใด

บุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง การกาํหนดให้ระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อาํนาจในการ

จาํกดัสิทธิและเสรีภาพ หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคญัแห่งสิทธิ

และเสรีภาพมไิด้ และหลักประกนัท่ีสําคญัคือหลกัประกนัการใช ้สิทธิในทางศาล ซ่ึงถือวา่เ ป็น
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สาระสําคัญของการให้ความคุ้มครองสิทธิในทางศาลแกปั่จเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือ

หลกัประกนัทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไมใ่ห้สิทธิแกปั่จเจกบุคคลในการโต้แยง้การ

กระทาํของรัฐ เพื่อให้องค์กรศาลซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมคีวามเป็นกลางเขา้มาควบคมุตรวจสอบการการ

กระทาํของรัฐท่ีถูกโตแ้ยง้วา่ละเมดิตอ่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  

อยา่งไรกต็าม หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลกัยอ่ย

ของหลกันิติรัฐอีกหลักหน่ึง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายตา่งต้องยอมรับความเป็นอิสระของ

ปัจเจกบุคคลในการท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพของตนไปตามความมุง่ประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้ น 

เพื่อความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของแตล่ะคน รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพ

ตอ่แดนของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล

โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก้็ตอ่เมื่อมกีฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนให้อํานาจ

กระทาํการดงักลา่ว 

ดงันั้ น จะเห็นไดว้า่ การท่ีกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง

ทอ้ง ถ่ิน ไดก้าํหนดเป็นเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเพียงผูเ้ ดียวท่ีมสิีทธิในการผูย่ื้นคําร้อง

ตอ่ศาลอุทธรณ์ บทบญัญัติดงักลา่วจึงขัดกบัหลักทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิอยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัสง่ผล

กระทบโดยตรงตอ่ผู ้มสี่วนได้เสียในการเ ลือกตั้ง ไดแ้ก ่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทั้ง ผูช้นะการเลือกตั้ง ผู ้

แพก้ารเลือกตั้ง เพราะการบงัคับใชก้ฎหมายดงักลา่วจะมผีลกระทบโดยตรงตอ่ผู ้ชนะการเลือกตั้งใน

สว่นของระยะเวลาในการดาํรงตําแหน ่ง ซ่ึงการกระทาํดงักลา่วเป็นการลิดรอนสิทธิในระยะเวลา

การดาํรงตาํแหน ่งท่ีมรีะยะเวลาจํากดัเพียง 4 ปี ตอ่หน่ึงสมยัวาระการดาํรงตาํแหนง่ โดยการดํารง

ตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วถูกกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 ท่ี

กาํหนดให้ สมาชิกสภาท้อง ถ่ิน คณะผู้บริหารทอ้ง ถ่ิน ผู ้บริหารทอ้งถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหน ่ง

คราวละส่ีปี นับแตว่นั เลือกตั้ง ในบางกรณีการกระทําดังกลา่วเป็นการกระทบสิทธิตอ่ผูแ้พ ้การ

เลือกตั้ง ท่ีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํส่ังวินิจฉัยให้ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง สง่ผลให้ถูก

ตดัสิทธิการเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี นอกจากน้ี  การท่ีกฎหมายกาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นเพียงผูเ้ดียวท่ีมีสิทธิในการผูย่ื้นคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์เพียงผูเ้ดียว จะทาํให้การใชดุ้ลพนิิจในการ

กาํหนดวา่คดีใดจะตอ้ง ย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์นั้ น ปราศจากการควบคุมและตรวจสอบ หรือใน

กรณีท่ีหากคณะกรรมการการเลือกตั้งไมป่ฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเท่ียงตรง อาจเป็นชอ่งวา่งให้เกิดการ

ทุจริตหรือมีการใชอ้าํนาจหน้าท่ีโดยมชิอบแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง สง่ผลทาํให้เกิดความ

เสียหายแกก่ารเลือกตั้งขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ิน และประเทศไทย 
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นอกจากน้ี การบังคับใช ้กฎ ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและ

วนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

และผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 ในกรณีท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมอีํานาจแตเ่พียงผู ้

เดียวในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ ยงั เป็นการไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณ าจกัรไทย พ ุทธ ศักราช  2550 ในเ ร่ืองสิทธิใน กระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา 40 ท่ี

กาํหนดให้บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยกาํหนดสิทธิการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้โดยงา่ย สะดวก รวดเ ร็ว และทัว่ถึง ตลอดจนกาํหนดใหบุ้คคลยอ่มมสิีทธิท่ีจะให้คดีของ

ตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม หรือสิทธิ ตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 ท่ีกาํหนดบุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมผีลกระทบตอ่

สิทธิและเสรีภาพของตน 

จากการท่ีระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.

2550 ซ่ึงมสีถานะเป็นกฎ ท่ีเน้ือหาท่ีขดัตอ่หลกัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ จึงเป็นการกระทําท่ีสง่ผลทํา

ให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบงัคับใชก้ฎซ่ึงขัดตอ่หลกัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ อีกทั้งยัง

ส่งผลเสี ยตอ่วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎห มายท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อทําให้

กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการ

เลือกตั้งใหมภ่ ายห ลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมคีวามโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรมนั่นเอง 

4.2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีขดักบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณา

และวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 โดยการกาํหนดให้มบีทบัญญัติท่ีเกีย่วกบัสิทธิในการย่ืนคํา

ร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ินอยา่งช ัดเจน เน่ืองจากการท่ีกฎหมายไมไ่ดก้าํหนดเกี่ยวกบั

สิทธิของผูม้ีสว่นได้เสียในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ทําให้เกิดปัญหาจาก

การบังคับใช ้ระเ บียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้ง

และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 

อยา่งช ัดเจน ส่งผลเกดิผลกระทบตอ่วตัถุประสงค์ของกฎหมายท่ีเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมใน
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คดีเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่ อทําให้ กระบวนการยุติธรรม

โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปรง่ใส สุจริต 

และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

จากการศึกษา ในตา่งประเทศ พบวา่ ประเทศฝร่ังเศสกาํหนดให้ผูม้สิีทธิฟ้องคดีเลือกตั้ง

ทอ้งถ่ินดงัน้ี 

1.ผู ้มสิีทธิเลือกตั้ง ผู ้มสิีทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นมีสิทธิฟ้องตอ่ศาล

ปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

2.ผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง  ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ น  แมจ้ะได้รับการ

เลือกตั้งหรือไมก่ต็าม มสิีทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

3.ผู ้มสิีทธิการเลือกตั้ง  เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเ ลือกตั้งมีสิทธิฟ้อง

ตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

4.สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดั เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นจังหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัมีสิทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

5.ตัวแทนจากราชการส่วนกลาง มีสิทธิฟ้องคดีการเ ลือกตั้งทอ้งถ่ินตอ่ศาลปกครองได้

เฉพาะใน กรณีท่ีมีการจดัการเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นไมเ่ ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดผู้วา่

ราชการจงัหวดัในฐานะตัวแทนของราชการสว่นกลางไมอ่าจหยิบยกประเด็นความเสียหายอนัเกิด

จาการทุจริตซ้ือเ สียงมาโต้แย้งการเลือกตั้งได้ ต้องเ ป็นเร่ืองของผู้สมคัรรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเทา่นั้น 

6.คณ ะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วยการตรวจสอบบัญชีรายจา่ยการรณรงค์หาเสียงการ

เลือกตั้งและการใชจ้า่ยเงินทางการเมอืง มสิีทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตอ่ศาลปกครองได้เฉพาะ

ในกรณีไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์เร่ืองการใชจ้า่ยเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเทา่นั้น 

อน่ึง  ข้อดี ในการให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นผู้ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั 

1. มกีารคดักรองคดีมาแล้ว ทาํให้ปริมาณคดีในช ั้นศาลลดลง 

2. ลดภาระงานของศาลอุทธรณ์ เน่ืองจากคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผา่น

การกลัน่กรองคาํร้องมาช ั้นหน่ึงแลว้ 

3. เป็นการคานอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เน่ืองจากมศีาลอุทธรณ์เป็น 
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องค์กรท่ีตรวจสอบการใช ้อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่ังเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือส่ังให้การเลือกตั้งใหม ่  

ขอ้เสีย ในการให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผูย่ื้นคําร้องตอ่ศาลศาลอุทธรณ์ของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั 

1. ไมเ่ปิดโอกาสให้ผู ้มสิีทธิเลือกตั้งหรือผู้มสีว่นไดเ้สียในคดีสามารถเป็นคูค่วามรว่มกบั

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการดาํเนินคดีในช ั้นศาลได ้

2. จาํกดัสิทธิของผู้สมคัรรับเ ลือกตั้งหรือผู้มสี่วนได้เสียในการเ ลือกตั้งในการฟ้องคดี

เลือกตั้งตอ่ศาลโดยตรง 

3. มคีวามลา่ช ้าเน่ืองจากมคีดีท่ีผู ้ย่ืนคําร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาจํานวน

มาก และเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง เป็นผูย่ื้นคาํร้องยงัขาดความรู้ความสามารถใน

การดาํเนินคดี และขาดประสบการณ์ในการดาํเนินคดีในช ั้นศาล 

4. เพิ่มภาระคา่ใช ้จา่ยของสํานักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง  เชน่  คา่ใชจ้า่ยในการ

เดินทางไปดําเ นินการตามกระบวนพิจารณาท่ีศาลส่ัง ได้แก ่การส่งหมาย การบันทึกคําพยาน

ลว่งหน้า เ ป็นต้น คา่ใชจ้า่ยในการเ ดินทางมาเบิกความตอ่ศาล เน่ืองจากไมม่กีฎหมายรองรับเกี่ยวกบั

คา่ป่วยการพยาน สํานักงานคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง จึงเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการแตง่ตั้งพยานให้

เป็นผูช้ว่ยเหลือการปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ดงันั้ น เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลกัการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิมาปรับ

ใช ้ในประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดเกี่ยวกบัการให้ผู ้มสี ่วนไดเ้ สียในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินมีสิทธิ

สามารถการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ินของประเทศฝร่ังเศส สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกี่ยวกบั

การให้ผู ้มีส่วนได้เ สียในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ิน มสิีทธิสามารถการย่ืน คาํร้องตอ่ศาลในคดีเ ลือกตั้ง

ทอ้งถ่ินของประเทศฝร่ังเศส อยา่งเหมาะสม อีกทั้งหากประเทศไทย มีการนําแนวคิด ทฤษฎี และ

หลกัการทางกฎหมาย ของประเทศฝร่ังเศสมาปรับใช ้กบัประเทศไทย โดยการแกไ้ขกฎหมายและมี

การตราบทบัญญัติท่ีมขีอบเขตของเน้ือหาเป็นการกาํหนดให้มีสว่นไดเ้ สียในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินมี

สิทธิสามารถการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลแบบในประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนจะตอ้งมกีารบังคบัใช ้กฎหมาย

โดยการยึดหลักการตามทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ ซ่ึงกฎหมายในประเทศไทยควรระบุให้มีการ

กาํหนดคูค่วามร่วมท่ีมาจากผู้ร้องในช ั้นการสืบสวนและสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อีกทั้งไมค่วรมีการกาํหนดในกฎหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเพียงผูเ้ดียวในการมอีํานาจ

ย่ืนคําร้องในกรณีดงักลา่วตอ่ศาล ซ่ึงการกาํหนดดงักลา่วจะสง่ผลทําให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ข
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ปัญหาท่ีเกิดจากการใช ้บงัคับใช ้กฎหมายในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผู ้มีส่วนได้เสียในคดีเ ลือกตั้ง

ท้อง ถ่ินให้มีสิทธิสามารถการย่ืน คําร้องตอ่ศาลคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจน

ถูกต้องตามหลกัการคุม้ครองสิทธิ อีกทั้งยงั เป็นการทําให้การบังคับใชก้ฎเป็นไปตามวตัถุประสงค์

และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ตลอดจนยัง

ทาํให้กระบวนการยุติธรรมในคดีการเ ลือกตั้งโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ัง

ให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเ ลือกตั้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

 

4.3 ปัญหาการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลื อกตั้งท้องถิ่นแล ะแนวทางการ

แก้ไข 

จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม  

ได้บญัญัติให้ศาลอุทธรณ์มีอํานาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน ทั้ง น้ี วิธีพิจารณาและวนิิจฉัย

คดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกากาํหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดย

รวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ี

เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหาร

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 สง่ผลทาํให้เกดิปัญหาเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎดงักลา่ว ดงัตอ่ไปน้ี 

4.3.1 ปัญหาการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

นับตั้งแตค่ณะกรรมการการเลือกมีคําวินิจฉัยชี้ ขาดเกี่ยวกบัคดีเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ส่งผลทาํให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอ้งย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งท้อง ถ่ิน ซ่ึงการกระทําดงักลา่วจะอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศักราช 2550 มาตรา 239 ท่ีกาํหนดให้ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการ

เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอ่นการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือสมาชิกวฒุิสภา ให้คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ถา้คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เห็นวา่ควรให้มีการ

เลือกตั้งใหมห่รือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาผู้ใด ให้ย่ืนคํา

ร้อง ตอ่ศาลฎีกาเพื่ อวินิ จฉัย  เมื่อศาลฎี กาไ ด้รับคําร้อง ของคณ ะกรรมการ การเ ลือกตั้ง แล้ว 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาผูน้ั้ นจะปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด ้จนกวา่ศาลฎีกาจะมี

คาํส่ังยกคาํร้อง ในกรณีท่ีศาลฎีกามคีําส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมใ่นเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหน้าท่ีตอ่ไปไมไ่ด้ มิให้นับบุคคลดงักลา่วเขา้ใน

จาํนวนรวมของสมาชิกเทา่ท่ีมอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลว้แตก่รณี 

ให้นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้ังคบักบัการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารทอ้งถ่ินด้วยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคําร้องตอ่ศาลตามวรรคสองให้ย่ืนตอ่

ศาลอุทธรณ์ และให้คาํส่ังของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 

ดงั ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นไดว้า่ เกดิปัญหาจากการท่ีประเทศไทยไดแ้บง่ศาลอุทธรณ์ 

ออกเป็น  10 เขต ไดแ้ก ่ศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงมทีั้งหมด 9 ภาค และศาลอุทธรณ์หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่

ศาลอุทธรณ์กลาง จากเขตอาํนาจของศาลอุทธรณ์ท่ีแบง่เป็น 10 เขตดังกลา่วน้ี  ทําให้เกดิปัญหาข้อ

กฎหมายและขอ้เท็จจริงในการย่ืนคําร้องตอ่ศาล โดยเฉพาะในการเลือกตั้งท้องถ่ินมีการเ ลือกตั้งวนั

เดียวกนัจาํนวนมาก และมีการประกาศผลการเลือกตั้งพร้อมกนัทําให้ระยะเวลาในการพิจารณาคดี

ของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีเวลาอยูใ่นห้วงเวลาเดียวกนั  หากมีความเห็นให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือให้มกีารเลือกตั้งใหม ่ในขั้นตอนการจดัทาํคาํร้องอาจมีความลา่ชา้ สว่นการนัดพิจารณา

คดีของศาลอาจต้องใช ้เวลาน าน ไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาการดํารงตําแหน ่งของสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาการดาํรงตําแหน ่ง เพียง 4 ปี เทา่นั้ น  อีกทั้งการดําเ นิน

กระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ์แตล่ะภาคมคีวามแตกตา่งกนั เน่ืองจากระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าล

ฎีกาวา่ด้วยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 ได้กาํหนดแนวทางในการปฏิบัติไว ้

หลายขอ้ ซ่ึงเป็นดุลยพินิจของผูพ้ิพากษาเจา้ของสํานวนในการนํามาใช ้

นอกจากน้ี เกิดปัญห าเกี่ยวกบัการออกคําส่ังของศาลอุทธรณ์ ในการรับคดีของศาล

อุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ิน ท่ีอาศยัอํานาจตามกฎ คือ ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธี

พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาท้อง ถ่ินและผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ .ศ. 2550 ซ่ึงจากการท่ีกฎดังกลา่วมีเน้ือหาเป็นการกาํหน ด 

กระบวนการ หลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการกาํหนดวธีิพิจารณาโดยใชร้ะบบไตส่วนและ

จะ ต้องดําเนิ นกระ บวนการโดยรวดเ ร็ว ตลอดจนวิธี พิจารณาใดซ่ึ งระเบียบน้ีมิได้กาํหนดไว ้

โดยเฉพาะให้นําบทบญัญติัแหง่ ประมวลมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาบงัคับเทา่ท่ีสามารถ

บงัคบัได ้โดยปัญหาท่ีเกดิจากบงัคับใช ้ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย

คดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินและ
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ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 เ น่ืองจากเน้ือหาของกฎดังกลา่ว ไมไ่ดม้ีการกาํหนดให้มีการทบทวน

คําส่ั งใน การรับคดีของศ าลอุทธ รณ์ ใน คดีเ ลือกตั้ งท้อง ถ่ิน  ห ากข้อมูล ท่ีไ ด้จากคํา ร้อง ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีไมเ่พียงพอ จะทาํให้ศาลอุทธรณ์มคีาํส่ังยกคาํร้อง  

ในบางกรณีเกิดปัญห าจากการใช ้ดุลพินิจใน การรับคดีของศาลอุทธรณ์ คดีเ ลือกตั้ง

ทอ้งถ่ิน เน่ืองจาก เกิดปัญหาการออกคําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณ์ไมม่บีรรทดัฐาน ในการกาํหนด

รูปแบบและขอบเขตของการพิจารณา ทําให้การออกคําส่ัง รับคดีของศาลอุทธรณ์ในแตล่ะท่ีเกิด

ความไมแ่น ่นอน สง่ผลทาํให้ในคดีท่ีเกดิขอ้เท็จจริงเ ดียวกนั ขอ้กฎหมายเดียว แตม่ีการใชดุ้ลพินิจใน

การรับคาํร้องท่ีแตกตา่งกนั โดยจากการศึกษา ไดพ้บขอ้เท็จจริงท่ีเกดิข้ึนดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้เท็จจริงท่ี 1 

คาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 หมายเลขดําท่ี ลต.33/2553 คดีหมายเลขแดงท่ี 3763/2553 

ลงวนัท่ี 24 เดือน กนัยายน พทุธศกัราช 2553 เร่ืองคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้ง 

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งตรวจคําร้องประช ุมปรึกษาแล้ว กรณีตามคําร้อง

เป็นเร่ืองท่ีมผูี ้ร้องเรียน กอ่นท่ีผู ้ร้องประกาศผลการเลือกตั้ง  แตห่ลงัจากท่ีผู ้ร้องประกาศผลการ

เลือกตั้งแลว้ ภายหลงัเ ห็นวา่ผูค้ัดค้านมสี่วนกอ่ สนับสนุน หรือรู้เ ห็นเป็นใจให้มีการยา้ยชื่อผูม้ีชื่อ

เขา้ในทะเบียนบา้นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผูค้ัดค้านโดยมิชอบ โดยท่ีผูม้ีชื่อมไิด้อยูอ่าศัย

จริง ฝ่าฝืนตามมาตรา 43 แหง่พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2545 ซ่ึงผูร้้องเห็นวา่การเลือกตั้งในสว่นของผูค้ัดคา้นมไิด้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึง

ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและมีคาํส่ังให้มกีารเ ลือกตั้งใหมแ่ทนผูค้ัดค้านตาม

มาตรา 97 แห่งพระราชบญั ญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 

มาตรา 239 พิเคราะห์แล้ว เห็นวา่ ตามบทบัญญัติในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติดังกลา่ว มิได้

กาํหนดให้ศาลตอ้งมคีําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมคัรรับเลือกตั้ง หรือมคีาํส่ังให้เลือกตั้งใหม ่

เสมอไป หากเห็นวา่การกระทําของผู้สมคัรรับเลือกตั้งรายใดเป็นไปโดยไมสุ่จริตและเท่ียงธรรม 

เพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง  ทั้ง น้ี ความในตอนทา้ยของมาตรา 97 ดังกลา่ว บญัญติัเป็นขอ้ยกเวน้ไว ้

ขดัเจนวา่หากความไมสุ่จริตหรือเ ท่ียงธรรมนั้ นมไิดเ้ ป็นเหตุสําคัญท่ีทําให้ผู ้นั้ นไดรั้บเ ลือกตั้งแล้ว 

ศาลกจ็ะมีคาํส่ังเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือมีคาํส่ังให้เ ลือกตั้งใหมไ่มไ่ด ้

ขอ้เท็จจริงไดค้วามตามประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งตําบลหัวหนอง อําเภอบ้านไผ ่

จงัหวดัขอนแกน่ เร่ือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตาํบลหัวหนอง เอกสาร

อนัดับ 14 ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนเร่ืองร้องคดัค้านคดีน้ีวา่ ผู ้คัดค้านซ่ึงเ ป็นผู้สมคัรรับ

เลือกตั้งหมายเลข 2 ไดเ้ ลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 924 คะแนน สว่นนายจาํนงค์ ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
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หมายเลข 1 ซ่ึงได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นอนัดบัสอง ไดรั้บคะแนนเสียง 724 คะแนน ซ่ึงมผีลตา่งใน

คะแนนเลือกตั้งห ่างกนัถึง 200 คะแนน สว่นผูส้มคัรรับเลือกตั้งหมายเลข 3 กไ็ด้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้ง เพียง 438 คะแนน มีผลตา่งในคะแนนเลือกตั้งหา่งจากผูค้ดัคา้นถึง 486 คะแนน ดังนั้น แม ้

หากขอ้เท็จจริงจะรับฟังได้ตามคาํร้องของผู้ร้องวา่ ผูค้ ัดคา้นมีสว่นกอ่ สนับสนุน หรือรู้เ ห็นเป็นใจ

ให้มีการยา้ยชื่อผูม้ชีื่อจํานวน 5 คน เข้าในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผูค้ดัคา้น

โดยมิชอบ ฝ่าฝืนมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ินหรือผู้บริหาร

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 อนัมผีลให้การเลือกตั้งในสว่นของผู้คดัค้านมไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม

ก็ตาม แตด่้วยการย้ายผู ้มีชื่อเข้าใน ทะเบียน บ้านเพี ยง 5 คน ซ่ึงแมห้ากผู้มีชื่อทั้งห้าได้ใช ้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงให้แกผู่ค้ัดคา้นหรือมไิด้ลงคะแนนเสียงให้แกผู่ค้ัดค้านก็ตาม ก็ไมม่ีผลให้ผูค้ดัคา้น

เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง หรือไมไ่ด้รับเลือกตั้งแตอ่ยา่งใด เพราะหากจะตัดคะแนนเสียงท่ีผู ้คดัคา้น

ไดรั้บเ ลือกตั้งออกไป 5 คะแนน ผูค้ัดค้านกค็งไดรั้บคะแนนเสียงเ ลือกตั้งถึง  919 คะแนน ห่างจาก

ผูส้มคัรรับเ ลือกตั้งท่ีไดค้ะแนนเป็นอันดับสองถึง 195 คะแนน ซ่ึงคงไดรั้บคะแนนเลือกตั้งเ ป็น

อนัดับหน่ึงอยูเ่ชน่เ ดิม ดังนั้นแมห้ากความสุจริตหรือไมเ่ท่ียงธรรมในการเลือกตั้งในส่วนของผู้

คดัคา้นจะมีข้ึนจริงตามคาํร้อง ก็ไมถื่อเป็นเหตุสําคญัท่ีทาํให้ผูค้ ัดค้านได้รับเลือกตั้งแตอ่ยา่งใด จึง

ไมส่มควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูค้ัดคา้น และมีคาํส่ังให้เลือกตั้งใหมแ่ทนผูค้ัดคา้น คดีไมม่เีหตุ

ท่ีจะรับคาํร้องของผูร้้องไวพ้ิจารณาตอ่ไป เพราะถึงอยา่งไรกต็ามกไ็มท่าํให้คดีเปล่ียนแปลงไป  

จึงมคีาํส่ังไมรั่บคาํร้อง ให้จาํหนา่ยคดีออกจากสารบบความ 

ขอ้เท็จจริงท่ี 2 

คาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 คดีหมายเลขดาํท่ี ลต.6/2556 คดีหมายแดงท่ี 600/2557 

ลงวนัท่ี 27 เ ดือน มีนาคม พ ุทธศักราช 2557 เร่ืองคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้ง  (ขอให้มีการเลือกตั้ง

ใหม)่ 

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีเ ลือกตั้งไตส่วนและประชมุปรึกษาแลว้ ขอ้เ ท็จจริงรับฟังได้

ตามทางไตส่วนโดยคูค่วามมิได้โตแ้ยง้กนัวา่ เมื่อวนั ท่ี 31 สิงหาคม 2555 จา่เอกนิคม พิมพ์วงค์ษา 

ปลัดองค์การบริหารสว่นตาํบลทบัสะแก ในฐานะผูอ้ํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหาร

สว่นตาํบลทบัสะแก ประกาศให้มกีารเ ลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทบัสะแก ในวนัท่ี 7 

ตุลาคม 2555 ผู ้คัดค้านเป็น ผู้สมคัรรับเ ลือกตั้ง เ ป็น นายกองค์การบริห ารส่วนตําบลทับสะแ ก 

หมายเลข 1 ตอ่มาวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 ผู ้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู ้คัดค้านเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้ง ผู ้คดัคา้นอยูก่ินร่วมกนัฉันสามภีริยากบัจา่เอกนิคมมาประมาณ 33 ปี โดยไมไ่ดจ้ดทะเบียน

สมรส ผูค้ัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 ตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก 
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จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ โดยซ้ือมาจากนางบุญช ู  แชม่ช ้อย เดิมบ้านดงักลา่วไมม่ีชื่อบุคคลใดใน

ทะเบียนบ้าน ระหวา่งวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนั ท่ี 18 สิงหาคม 2554 ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งเวลา

สองปีกอ่นวนัเลือกตั้ง มกีารย้ายบุคคลเขา้มาในทะเบียนบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 รวม 10 คน โดยยา้ย

จา่เอกนิคม เข้ามาเ ป็นเจ้าบ้าน จากนั้นมีการย้ายนายบํารุง  ทรายละเอียด นางสาววศรี พิมพ์วงค์ษา 

นางสาวกานต์สิริ พิมพ์วงค์ษา และนายวศิิษฐ์ ติยสุวรรณโรจน์ เขา้มาในทะเบียนบ้าน ตอ่มาเปล่ียน

ให้นางสาววศรีเป็นเจา้บ้าน หลังจากนั้ นมกีารย้ายนางสอ้ิง แสงเย็น นายศักด์ิชาติ แสงเย็น นางบุญ

เรือน พิมพ์วงค์ษา นางสาวรุง่เรือง พิมพ์วงค์ษา  และนางสาวทองใบ พิมพ์วงค์ษาเขา้มาในทะเบียน

บา้นทั้ง 10 คน ท่ียา้ยเขา้มาในทะเบียนบ้านไปใชสิ้ทธิเ ลือกตั้งในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2555 เพียง คน คือ 

จา่เอกนิคม และนายบาํรุง หลงัจากประกาศผลการเลือกตั้งในวนัเดียวกนั นายโชติ เงินแทง่ ผูส้มคัร

รับเลือกตั้ง  เป็นน ายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับส ะแก หมายเลข 2 ย่ืน คําร้องคัดค้านต ่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ การเ ลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลทบัสะแก มไิด้เป็นไปโดยสุจริตและเ ท่ียงธรรม  เน่ืองจากภายในสองปีกอ่นการวนัเลือกตั้ง  

ผูค้ดัค้านกอ่ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้จา่เอกนิคม และนางสาววศรี ดาํเนินการบุคคลเขา้มาใน

ทะเบียนบา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 คดีมปัีญหาท่ีตอ้งวินิจฉัยกอ่นวา่ บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 ตาํบลทับ

สะแก ยงัมอียูห่รือไม ่ผู ้ร้องนําสืบวา่ บ้านหลังดังกลา่วมกีารร้ือถอนไปแลว้ ผูค้ัดค้านนําสืบยอมรับ

วา่ มีการร้ือถอนบ้านแลว้จริง แตไ่ดน้ําไปปลูกใหมอี่กแห่งหน่ึงในหมูเ่ดียวกนัโดยใชบ้้านเลขท่ีเดิม 

และมีการแจง้ผูใ้หญบ่า้นในทอ้งท่ีขณะนั้นทราบแล้ว เกี่ยวกบัเร่ืองน้ี นายสังเวย บวัทอง ซ่ึงเคยเป็น

ผูช้ ว่ยผู ้ให ญบ่้านหมูท่ี่ 5 ตําบลทับสะแก ให้ถ้อยคําตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตาม

เอกสารหมายเลข ร.23 วา่ ผู ้คดัคา้นร้ือบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 ตาํบลทับสะแก นําไปสวมกบับา้นท่ี

ปลูกสร้างใหมท่ี่บริเวณโรงงานทาํมะพร้าวของผูค้ัดค้านท่ีอยูใ่นบ้านท่ีผู ้คดัคา้นพักอาศัย ผู ้คดัคา้น

ให้ถอ้ยคําตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสารหมายเลข ร.29 วา่ หลังจากผูค้ัดค้าน

ซ้ือบ้านแล้วร้ือถอนไปปลูกสร้างใหมติ่ดกบับ้านเลขท่ี 56/1 หมูท่ี่ 5 โดยแจง้ให้นายน้อย สมใจรักษ์ 

ผูใ้หญบ่้านหมูท่ี่ 5 ในขณะนั้ นและเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ซ่ึงสามารถทําการร้ือถอนและปลูก

สร้างใหมโ่ดยใชบ้า้นเลขท่ีเดิม ผูค้ัดคา้นเบิกความในช ั้นไตส่วนวา่ ปัจจุบนันายน้อย ถึงแกค่วามตาย

แลว้ เห็นวา่ การให้ถอ้ยคําของนายสังเวยและผูค้ดัคา้นสอดคล้องตอ้งกนั อีกทั้งผู ้ร้องมินําสืบให้เห็น

วา่ เมื้อร้ือบ้านไปแล้วไมม่ีการนําไปปลูกสร้างใหมโ่ดยใช ้ทะเบียนบา้นเดิมตามท่ีผูร้้องให้ถ้อยคํา 

ประกอบกบันายพลัลภ เกตุรักษา ผูใ้หญบ่้านหมูท่ี่ 5 ตาํบลทับสะแก เบิกความวา่ การร้ือถอนบ้าน

แลว้นําไปปลูกอีกแห่งหน่ึงในหมูเ่ดียวกนัโดยใชเ้ลขบา้นเดิมสามารถทาํได ้ข้อเท็จจริงมเีหตุน ่าเชื่อ
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วา่ ผูค้ ัดค้านร้ือบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 มาปลูกใกล้กบับ้านเลขท่ี 56/1 หมูท่ี่ 5 ของผูค้ัดคา้นโดยใช ้

บา้นเลขท่ีเดิมตามท่ีให้ถอ้ยคาํจริง เชื่อวา่บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 ยงัคงมอียู ่

มปัีญหาตอ้งวนิิจฉัยตอ่ไปวา่ การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 

เป็นการย้ายเขา้มาเพื่อให้ผูค้ ัดค้านไดรั้บประโยชน์จากการเลือกตั้งโดยมชิอบ อันเป็นการฝ่าฝืน

พระราชบัญญัติการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 43 หรือไม ่

ซ่ึงมาตราดังกลา่วบัญ ญัติวา่ “ห้ ามมิให้ ผู ้ใดดําเ นิน การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน บ้านเพื่ อ

ประโยชน์ในการเ ลือกตั้งโดยมชิอบ และวรรคสองบญัญัติวา่ “กรณีดงัตอ่ไปน้ีให้สันนิษฐานวา่เป็น

การย้าย บุคคลเข้า มาใน ทะ เบียน บ้านเพื่ อประโ ยชน์ ใน การเ ลือกตั้งโ ดยมิชอบด้วย เวน้ แ ต ่

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลว้ เ ห็นวา่ เป็นการย้ายโดยมีเหตุผลอันสมควร (1) การย้าย

บุคคลตั้งแตสิ่บคนข้ึน ไป ซ่ึงไมม่ีชื่อส กลุเ ดียวกบั เจ้าบ้าน เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่ อให้ บุคคล

ดงักลา่วมีสิทธิเ ลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนภายในสองปีนับแตว่นั ท่ียา้ยเข้ามาในทะเบียนบ้าน (2) การย้าย

บุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้นโดยบุคคลนั้นมไิด้อยูอ่าศยัจริง (3) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบียนบา้น

โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน” ข้อเท็จจริงได้ความตามให้ถ้อยคาํของนายวิศิษฐ์ ติยสุวรรณ

โรจน์ และนางสอ้ิง แสงเย็น ตอ่มาคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเอกสารหมาย ร.26 และ ร.27 ซ่ึง

นายวศิิษฐ์ให้ถ้อยคําวา่ ยา้ยมาจากบา้นเลขท่ี 47/2 หมูท่ี่ 8 ตําบลเขาล้าน อาํเภอทับสะแก จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ โดยพกัอาศัยอยูบ่า้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 นางสอ้ิง ให้ถ้อยคาํวา่ยา้ยมาจากบ้านเลขท่ี 

29 หมูท่ี่ 8 ตําบลเขาล้าน อําเภอทับสะแก จังห วดัประจวบคีรีขันธ์  โดยพักอาศัยประ จาํอยูท่ั้ ง

บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 และบ้าน เลขท่ี 29 หมูท่ี่ 8 นอกจากน้ีพ ยานทั้งสองให้ถ้อยคําตรงกนัวา่ 

บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 มีบุคคลพักทั้งหมดประมาณ 6 คน คือ นางสอ้ิง นางบุญเรือน นางสาวกานต์

ศรี นางสาววศรี และนายบํารุง  โดยพยานทั้งสองไมไ่ด้พ ูดถึงนายศักด์ิชาติ นางสาวรุ ่ง เรือง และ

นางสาวทองใบวา่พ ักอาศัยอยูใ่นบา้นหลังน้ีดว้ย ข้อเท็จจริงยังไดค้วามจากการให้ถ้อยคาํของนาย

สมศกัด์ิ ยอดแกว้ ตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสารหมาย ร.24 อีกวา่ พยานเป็น

ผูใ้หญบ่า้นหมุท่ี่ 8 ตาํบลเขาลา้น อําเภอทับสะแก จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มาประมาณ 5 ปี และอยู ่

ในตําบลเขาลา้น หมูท่ี่ 8 มาประมาณ 40 ปี รู้จักบุคคลตา่งๆ ในพื้นท่ีเป็นอยา่งดี พยานยืนยันวา่ นาย

ศกัด์ิชาย ซ่ึงประกอบอาชีพค้าขายผลไมต้ามตลาดนัดยังคงพ ักอาศัยหลับนอนเป็น ประจําอยูท่ี่

บา้นเลขท่ี 29 หมูท่ี่ 8 ตาํบลเขาลา้น โดยไมไ่ดย้า้ยไปพักอาศยัท่ีอ่ืน ส่วนนางสาวทองใบ มอีาชีพทํา

สวนมะพร้าวพกัอาศัยหลับนอนเป็นประจาํท่ีบา้นเลขท่ี 49 หมูท่ี่ 5 ตาํบลเขาล้านมากวา่ 30 ปี  ไมไ่ด้

ย้ายไปพักอาศัยท่ี อ่ืน นอกจากน้ี ข้อ เท็จจริง ยังได้ความจากการให้ ถ้อยคําของ นาง บุญ เ รือน  

พิมพ์วงค์ษา ตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสาร ร.24 วา่ พยานยา้ยเขา้มามีชื่ออยูใ่น
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ทะเบียนบ้านเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 เพื่อทํางานเป็นลูกจ้างให้แกจ่า่เอกนิคม ซ่ึงเ ป็นน้องชายพยาน 

รวมทั้งทําความสะอาดบา้นดงักลา่วด้วย โดยพยานให้ถ้อยคําด้วยวา่ นางสาวทองใบ พิมพ์วงค์ษา 

พกัอาศัยประจําอยูท่ี่บ้านเลขท่ี 47 หมูท่ี่ 8 ตําบลเขาล้าน สว่นนางสาวรุ ่งเรือง พิมพ์วงค์ษา บุตรสาว

พยานพกัอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร ชว่ยนางสาววศรี พิมพ์วงค์ษาขายของท่ีตลาดบางแค จะเห็นได้

วา่ การให้ถ้อยคําของน ายวิศิ ษฐ์ น างสอ้ิง นายสมศักด์ิ แ ละนางบุญเ รือน สอดคล้องต้องก ัน 

โดยเฉพาะนายสมศกัด์ิ เ ป็นผูป้กครองท้องท่ี ยอ่มทราบและรู้เห็นของบุคคลท่ีอยูใ่นความปกครอง

เป็นอยา่งดี จึงมนีํ้ าหนักนา่รับฟัง ท่ีนายสมศกัด์ิเบิกความตอ่ศาลวา่ ท่ีให้ถอ้ยคาํตอ่คณะอนุกรรมการ

สืบสวน ส อบสวน วา่ น ายศัก ด์ิชา ยอยูบ่้าน เลขท่ี  29  ห มูท่ี่  8 นั้ น ความจริง พยา นไมเ่คยเห็ น 

นายสมศกัด์ิ อยูบ่้านดงักลา่ว นางสอ้ิงเบิกความตอ่ศาลวา่ ท่ีให้ถอ้ยคําตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวน

สอบสวนวา่ มผูี ้อาศยัอยูใ่นบา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 เพียง 6 คน ไมต่รงตามความเป็นจริง เพราะพยาน

บอกคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนมีทั้งหมด 10 คน โดยมีนายศกัด์ิชาย นางสาวรุง่ เรือง และ

นางสาวทองใบด้วยนั้ น และนางบุญเรือนเบิกความตอ่ศาลวา่ ไมไ่ด้ให้ถอ้ยคําตอ่คณะอนุกรรมการ

สืบสวนสอบสวนไปเชน่นั้ น เห็นวา่ พยานทั้งสามให้ถอ้ยคาํตอ่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน

เมือ่เดือนพฤศจิกายน 2555 หลังจากาท่ีนายโชติร้องคดัค้านไมน่าน เชื่อวา่พยานทั้งสามให้ถอ้ยคาํตอ่

คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามความเป็นจริงย่ิงกวา่ท่ีมาเบิกความตอ่ศาลทั้งยังสอดคล้อง

กบัการให้ถ้อยคําของนายวิศิษฐ์ ตามเอกสารหมายเลข ร.26 อีกด้วยข้อเท็จจริงเชื่อได้วา่ นายศักด์ิ

ชาย แสงเย็น นางสาวรุ ่งเรือง พิมพ์วงค์ษา และนางสาวทองใบ พิมพ์วงค์ษา ซ่ึงยา้ยเข้ามาในทะเบียน

บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 ตําบลทับสะแก อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมิได้อยูอ่าศัย

จริง จึง เขา้ขอ้สันนิษฐานตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2545 มาตรา 43(2)  วา่เป็นการยา้ยบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง

โดยมชิอบ ทั้งไมป่รากฏเหตุผลอนัสมควรในการยา้ยชื่อบุคคลดังกลา่วเขา้มาในทะเบียนบ้าน จึงไม ่

อาจหักลา้งขอ้สันนิษฐานของกฎหมายข้างตน้ได ้แมผู้ ้ยา้ยเข้าทั้ง 10 คน จะไปใช ้สิทธิเ ลือกตั้ง เพียง 2 

คน ซ่ึงไมท่าํให้ผลการเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไป เพราะผลตา่งคะแนนของผู้คดัคา้นห่างกบัคะแนน

ของนายโชติ เงินแทง่ ผู ้ได้คะแนนลําดับรองถึง 97 คะแนน แตก่็ทําให้การเลือกตั้งดังกลา่วมิได้

เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม กรณีมเีหตุให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตาํบลทบัสะแก

ใหมแ่ทนผู้คดัคา้น ตามบทบญัญัติมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน

หรือผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ. 2545 กรณีไมจ่าํตอ้งวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการยา้ยบุคคลรายอ่ืนเขา้มาใน

ทะเบียนอีกวา่ไดเ้ขา้อยูอ่าศัยจริงหรือไม ่เพราะแมจ้ะวนิิจฉัยก็ไมท่าํให้ผลแห่งคดีเปล่ียนแปลงไป 
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สําหรับข้อตอ่สู้ อ่ืนๆ ของผู้คัดค้านน อกจากน้ี เป็นประ เด็น ปลีกยอ่ย ไมม่ีผลทําให้ คําวินิจฉั ย

เปล่ียนแปลงไปเชน่กนั จึงไมจ่าํตอ้งวนิิจฉัย 

สว่นท่ีผู ้ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูค้ัดค้านมีกาํหนดเวลาหน่ึงปีดว้ยนั้น เห็น

วา่ แมผู้ ้คดัคา้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 และจา่เอนิคม ซ่ึงอยูก่ินฉันสามภีริยา

กบัผู ้คดัค้านกบันางสาววศรี ซ่ึงเป็นพี่สาวจา่เอกนิคม เป็นผูยิ้นยอมอนุญาตให้มกีารยา้ยบุคคลเข้ามา

ในทะเบียนบ้านก็ตาม แตพ่ยานหลกัฐานตามทางไตส่วนไมป่รากฏแนช่ ัดวา่ ผู ้คัดคา้นมสี่วนกอ่ 

สนับสนุน หรือรู้เ ห็นเป็นใจในการดาํเนินการยา้ยบุคคลเข้มาในทะเบียนบา้นดงักลา่วด้วย เน่ืองจาก

ผูค้ดัคา้นพักอาศัยอยูท่ี่บ้านเลขท่ี 56/1 หมูท่ี่ 5 ไมไ่ดพ้ ักอาศัยอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 21/3 หมูท่ี่ 5 และไมไ่ด้

เป็นเจ้าบ้านในบ้านั้ น อีกทั้งไมป่รากฏวา่ผู ้คดัคา้นเข้าไปเกีย่วข้องกบัจา่เอกนิคม และนางสาววศรี 

ในการย้ายบุคคลเขา้มาในบ้าน นอกจากน้ี บุคคลท่ีย้ายเขา้มากเ็ป็นญาติของจา่เอกนิคมและนางสาว

วศรี หรือเป็นเพื่อนของจา่เอกนิคม ไมเ่กีย่วขอ้งกบัผูค้ดัคา้น จึงยงัไมม่เีหตุผลเพียงพอท่ีจะเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผูค้ดัคา้น 

 จึงมคีําส่ังให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสว่นตาํบลทบัสะแกใหมแ่ทนผูค้ดัค้านคํา

ขออ่ืนให้ยก 

เมื่อพิจารณ าเปรียบเทียบ ปัญห า ข้อเท็จจริง กบัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ พบวา่ การ

กระทําเป็นการกระทําท่ีขดักบัหลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ ท่ีกาํหนดให้รัฐจะต้องให้ความเคารพ

ตอ่ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก

บุคคลโดยอําน าจรัฐจะ กระทําได้ก็ตอ่ เมื่อมีกฎ หมาย ซ่ึงผา่น ความเห็ นชอบจากตัวแทน ของ

ประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได้ให้ความเห็นชอบแล้วเทา่นั้ นจึงจะ

สามารถกระทาํได ้ดังนั้นเพื่อเป็นการให้หลักประกนัแกสิ่ทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมใิห้ถูก

ละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลกัการตา่ง ๆ ไวม้ากมาย เชน่ การจํากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบังคับ

เป็นการทัว่ไปและไมมุ่ง่หมายให้ใชบ้ังคับแกก่รณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ

เฉพาะเจาะจง การกาํหนดให้ระบุบทบญัญัติแห ่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อํานาจในการจํากดัสิทธิและ

เสรีภาพ หลักการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมไิด ้

และหลักประกนัท่ีสําคญัคือหลกัประกนัการใชสิ้ทธิในทางศาล ซ่ึงถือวา่เป็นสาระสําคญัของการให้

ความคุ้มครองสิทธิในทางศาลแกปั่จเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลกัประกนัทั้งหลายจะ

ปราศจากความหมายหากไมใ่ห้สิทธิแกปั่จเจกบุคคลในการโตแ้ยง้การกระทําของรัฐ เพื่อให้องค์กร

ศาลซ่ึงเ ป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางเข้ามาควบคมุตรวจสอบการการกระทาํของรัฐท่ีถูกโตแ้ยง้วา่

ละเมดิตอ่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล  
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ดงันั้ น จะเห็นได้วา่ การท่ีบังคับใช ้กฎ คือ ระเบียบท่ีประช ุมใหญ ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธี

พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2550 โดยศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง  จึงส่งผลทําให้เกิด

ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการบังคบัใช ้กฎท่ีขัดตอ่การคุ้มครองสิทธิ เน่ืองจากเ น้ือหาของกฎ

ดงักลา่วท่ีเ ป็นการการกาํหนด กระบวนการ หลักเกณฑ์ วธีิการ และขั้นตอนในการกาํหนดวิธี

พิจารณาโดยใชร้ะบบไตส่วนและจะต้องดาํเ นินกระบวนการโดยรวดเร็ว ตลอดจนวธีิพิจารณาใดซ่ึง

ระเบียบน้ีมิได้กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะให้นําบทบัญญติัแห่ง  ประมวลมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

แพง่ มาบังคับเทา่ท่ีสามารถบงัคบัได้ แตจ่ากข้อเท็จจริง พบวา่ การบังคับใช ้ระเ บียบท่ีประช ุมใหญ ่

ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 มปัีญหาจากการท่ีกฎไมไ่ด้มเีน้ือหา

อนัเ ป็นการกาํหนดขอบเขตการใชดุ้ลพินิจในการรับคดีเลือกตั้งท้องถ่ินของศาลอุทธรณ์ หรือการท่ี

ไมม่ีแนวทางท่ี เป็น มาตรฐานกลางใน การออกคําส่ัง ท่ี เป็น แนวทางเ ดียวกนั ของศาลอุทธ รณ์ 

ในทุกศาล ตลอดจนเน้ือหาของกฎไมไ่ดก้าํหนดให้มกีารทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์

ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน สง่ผลทําให้การกระทาํดังกลา่วขดัตอ่ทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ เพราะหากการ

ออกคําส่ัง รับคดีของศาลอุทธรณ์ไมม่ีบรรทัดฐาน ในการกาํหนดรูปแบบและขอบเขตของการ

พิจารณา ทาํให้การออกคาํส่ังรับคดีของศาลอุทธรณ์ในแตล่ะท่ีเกดิความไมแ่น ่นอน ส่งผลทาํให้ใน

คดีท่ีเกดิขอ้เท็จจริงเดียวกนั ขอ้กฎหมายเดียว แตม่กีารใชดุ้ลพินิจในการรับคาํร้องท่ีแตกตา่งกนั และ

ทาํให้ผู ้มสี ่วนได้เสียท่ีได้ย่ืนคําร้องตอ่คณะกรรมการการเ ลือกตั้งไมไ่ด้รับสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

ดงันั้ น จากการท่ีระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ี

เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหาร

ทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2550 ซ่ึงมีสถานะเป็นกฎ ท่ีเน้ือหาท่ีขัดตอ่หลกัทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิ จึงเ ป็นการ

บงัคับใช ้กฎท่ีส่งผล ทาํให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบังคบัใช ้กฎซ่ึงขัดตอ่หลักทฤษฎีการ

คุม้ครองสิทธิ  

นอกจากน้ี  บังคบัใช ้กฎดังกลา่วยัง เป็นการกระทําท่ีไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 ในเร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตาม

มาตรา 40 ท่ีกาํหนดให้บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยกาํหนดให้บุคคลยอ่มมสิีทธิท่ี
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จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณ าอยา่งถูกต้อง รวดเ ร็ว และเป็น ธรรม อีกทั้งยงัส่งผลเสียตอ่

วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทําให้กระบวน การ

ยุติธรรมในคดีเ ลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและยงัเ ป็นการกระทาํสง่ผลตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในคดีเ ลือกตั้งไมไ่ด้รับสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม นั่นเอง 

4.3.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง

ทอ้งถ่ิน 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณา

และวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 โดยการกาํหนดให้มบีทบัญญัติท่ีเกีย่วกบัการทบทวนคําส่ัง

ในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินอยา่งชดัเจน เน่ืองจากการท่ีกฎไมไ่ด้กาํหนด

เกีย่วกบัการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งทอ้งถ่ิน ทําให้เกดิปัญหาจาก

การบังคับใช ้ระเ บียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้ง

และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 

อยา่งช ัดเจน ส่งผลเสียตอ่วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ทาํให้กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และยงั เป็นการกระทาํส่งผลตอ่ผูม้สี ่วนไดเ้สียใน

คดีเลือกตั้งไมไ่ด้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือ

ส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นั่นเอง 

จากการศึกษา พบวา่ ประเทศบราซิล ไดม้ีการกาํหนดองค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบ

การเลือกตั้งในประเทศบราซิล ประกอบดว้ย คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง ผู ้พิพากษาศาลเลือกตั้ง ศาล

เลือกตั้งภูมภิาค ซ่ึงจะมอียูใ่นทุกๆรัฐของประเทศบราซิล และศาลเลือกตั้งสูงสุด 

ประเทศบราซิลมศีาลเลือกตั้ง (Electoral Court) ซ่ึงทําหน้าท่ีในการรับจดทะเบียนพรรค

การเมือง และควบคมุการเ งินของพรรคการเมือง นอกจากน้ี  ศาลเ ลือกตั้งยงัมีหน้าท่ีกาํหนดวนั

เลือกตั้ง และตดัสินคดีความเกีย่วกบัความผิดหรือข้อขัดแยง้ท่ีเกดิจากการเลือกตั้ง 
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1) ศาลเลือกตั้งสูงสุด 

ศาลเ ลือกตั้ง สูงสุดถูกจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1932 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะยุติการโกง

การเลือกตั้ง และเพื่อให้มีอาํนาจเหนือศาลเลือกตั้งทั้งหมด และเพื่อทาํหน้าท่ีควบคุมบทบาททาง

พรรคการเมอืง มีอํานาจในการอนุญาตหรือยกเลิกการลงทะเบียนพรรคการเมือง การลงทะเบียน

ของผู้สมคัรและรับรองการเลือกตั้ง วางระเบียบและควบคมุการแทรกแซงทางส่ือโทรทศัน์และวทิยุ

ของพรรคการเมอืงในชว่งเวลาระหวา่งท่ีมกีารเลือกตั้ง 

ศาลเลือกตั้งสูงสุดจะคัดเลือกประธานและรองประธานจากผูพ้ิพ ากษาท่ีมาจากศาล

สูงสุดแห่งสหพนัธรัฐฯ และเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะจากผู้พิพากษาท่ีมาจากศาลยุติธรรมสูงสุด

ของบราซิล 

2) ศาลเลือกตั้งภูมภิาค 

กาํหนดให้มศีาลเลือกตั้งภูมภิาคในเมอืงหลวงในแตล่ะรัฐและในสว่นกลาง โดยคดัเลือก

มาจาก 

(1) ศาลเ ลือกตั้งภูมิภาค ประกอบดว้ยองค์คณะอยา่งน้อย 6 คน การเลือกตั้งโดย

วธีิการลงมติลบัจาก 

(2)  ผู ้พิ พากษ าศ าลภูมิภาค และส่วน กลางจะปฏิ บัติหน้ าท่ีในแต ่ละรัฐหรือใน

สว่นกลางในเขตนั้นๆในกรณีจํานวนผู้พิพากษาไมค่รบตามท่ีกาํหนดไว ้ให้คดัเลือกจากผูพ้ิพากษา

ศาลเ ลือกตั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในแตล่ะกรณีตามลําดบัในศาลเลือกตั้งส่วนภูมิภาคและ

สว่นกลางนั้นๆ 

(3) ผา่นการแตง่ตั้งจากประธานาธิบดี 2 ทา่น โดยการคดัเลือกจากทนายความ 6 คน

ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางดา้นกฎหมาย เ ป็นผู้มีชื่อเ สียง มีคณุธรรมซ่ึงถูกเสนอชื่อโดยศาล

ยุติธรรมสูงสุด 

(4) คาํวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งสว่นภูมภิาคจะอุทธรณ์ตอ่ศาลสูงสุดได ้ ตอ่เมือ่ 

ก. คาํวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งส่วนภูมภิาคขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 

ข. เกดิปัญหาการตีความกฎหมายระหวา่งศาลเลือกตั้งสองศาล หรือมากกวา่นั้น 

ค. เกิดการฟ้องร้องเกี่ยวกบัเ ร่ืองการขาดคุณสมบติัของผู้สมคัรรับเ ลือกตั้งหรือ

การประกาศผลรับรองผูช้นะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสว่นกลางและส่วนภูมภิาค 

ง. เมื่อมีการฟ้องเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง หรือการฟ้องเพิกถอน

คาํส่ัง ซ่ึงกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่การเลือกตั้งในสว่นภูมภิาคหรือส่วนกลาง 
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ดงันั้ น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศบราซิล พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศบราซิล และควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิมาปรับ

ใชใ้นประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดท่ีกาํหนดให้คําวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งสว่นภูมภิาคจะอุทธรณ์

ตอ่ศาลสูงสุดได ้หากมกีารฟ้องเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง หรือการฟ้องเพิกถอนคาํส่ัง  

ซ่ึงกอ่ให้เกิดความเสียหายตอ่การเลือกตั้งในสว่นภูมิภาคหรือส่วนกลาง นอกจากน้ี เมือ่ประเทศไทย 

มกีารนําแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมาย ของประเทศบราซิล มาปรับใชก้บัประเทศไทย 

โดยการแกไ้ขกฎหมายและมกีารตราบทบัญญัติท่ีมีขอบเขตของเน้ือหาเป็นการทบทวนคาํส่ังในการ

รับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ิน ตลอดจนจะต้องมีการบังคบัใชก้ฎหมายโดยการยึด

หลักการตามทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ โดยการกาํหนดให้คําส่ัง รับคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ิน สามารถ

อุทธรณ์คําวินิจฉัยตอ่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้อีกช ั้น โดยการกาํหนดดังกลา่วจะส่งผลทาํให้

ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้ังคบัใชก้ฎในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของผู้มสีว่น

ได้เ สียจากคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ินได้อยา่งเหมาะสม และ มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนถูกต้องตามหลักการคุม้ครองสิทธิ อีกทั้งยงั เป็นการทําให้กระบวนการใน

การเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรอง

ผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้อง ถ่ิน เป็น ไปตามวตั ถุประส งค์และส อดคล้องก ับ

เจตน ารมณ์ ของรัฐ ธร รมนู ญ แ ห่ง ราช อาณ า จักร ไทย พ ุทธศักร าช 25 50 อีกทั้ง ยังส่งผ ลต ่อ

วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทําให้กระบวน การ

ยุติธรรมในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ินเกิดความเป็นธรรม และยัง เป็นการส่งผลตอ่ผู ้มีสว่นไดเ้ สียในคดี

เลือกตั้งท้องถ่ินให้ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะให้คดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งได้

ถูกตอ้ง และเหมาะสมตอ่ไป 

อน่ึง จะเห็นได้วา่ ในประเทศไทย ศาลท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบังคบัใชก้ฎหมายมหาชน เชน่ 

ศาลปกครอง ศาลภาษีอากร เป็นตน้ ตา่งกม็กีารบญัญติัให้กฎหมายของศาลดงักลา่วให้มกีารอุทธรณ์

คาํวนิิจฉัยท่ีเกี่ยวกบัการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอยา่งชดัเจน อีกทั้ง เมือ่พิจารณาหลักการ

ของศาลประเภทอ่ืนกบัศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง  จึง เห็นควรให้มกีารกาํหนดให้มบีทบัญญัติท่ี

เกีย่วกบัการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน นั่นเอง 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

ในอดีตขณะท่ีมกีารบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ได้มี

บทบญัญัติเกีย่วกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 229 ถึงมาตรา 241 ซ่ึง รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคส อง และวรรคส่ี กาํหนดให้ ในกรณี ท่ี

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ควรให้มกีารเลือกตั้งใหมห่รือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารทอ้ง ถ่ินหรือผู้สมคัรรับเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และให้

คําส่ั งของศาลอุทธรณ์ เ ป็นท่ีสุ ด ตลอดจนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ ุทธศักราช 2550 มาตรา 238 กาํห นดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดําเ นินการสืบส วน

สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลัน อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 

มาตรา 219 วรรคสาม ยงัได้กาํหนดให้ ศาลอุทธรณ์มอีํานาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ทั้ง น้ี 

วธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกากาํหนด โดยต้องใช ้ระบบ

ไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงไดป้ระกาศ ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธี

พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550 ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมกีารทํารัฐประหารในประเทศไทย 

โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แตว่ทิยานิพนธ์ฉบับน้ีไดจ้ัดทาํและศึกษากอ่นมทีําการ

รัฐประหารดังกลา่ว ดังนั้ นผูเ้ ขียนจึงยงัคงจดัทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เพื่อการศึกษาปัญหาท่ีเกดิข้ึน 

เพ ราะ ในอน าคตห ลัง จากมีการคืนอํานาจกลับสู่ประ ชาช น  มีแ น วโน้ มท่ี เชื่ อได้วา่ระ บอบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยจะถูกนํากลับมาใชด้ัง เดิม ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยกลบัมามีการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนถ่ินตามระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง และปัญหาท่ีเกิดจาก

การศึกษาน้ีก็จะกลับมามีผลทางกฎหมายอีกคร้ังเชน่กนั โดยปัญหาทางกฎหมายเกิดอยูใ่นชว่ง

หลงัจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมคีาํวินิจฉัยชี้ขาดในคดีเลือกตั้ง   จนถึงกอ่นมกีารดาํเนินการใน

กระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้ง ถ่ิน  
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จากการศึกษา ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกบักระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้

มกีารเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินในประเทศไทยนั้น ผูเ้ขียนขอสรุปแตล่ะประเด็นปัญหาดงัตอ่ไปน้ี 

1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ในอดีตระหวา่งมกีารบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 ได้

บญัญัติเกีย่วกบัการดําเนินคดีเลือกตั้งแล้ว ยังมพีระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2545 มาตรา 97 ท่ีได้กาํห นดให้หลังจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

ประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ หากภายหลงัมหีลกัฐานอันควรเชื่อได้วา่ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดกระทํา

การใด ๆ โดยไมสุ่จริตเพื่อให้ตนเองไดรั้บเ ลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งใน

เขตเ ลือกตั้งใดมไิดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมหรือมกีารฝ่าฝืนมาตรา 57 ให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีคําส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง ผูน้ั้ นมกีาํหนดเวลาหน่ึงปี หรือมีคําส่ังให้

เลือกตั้งใหมห่รือนับคะแนนใหม ่แตต่อ้งส่ังภายในหน่ึงปีนับแตว่นัประกาศผลการเ ลือกตั้ง เวน้แต ่

ความไมสุ่จริตหรือเท่ียงธรรมดังกลา่ว หรือการฝ่าฝืนมาตรา 57 มิได้เกี่ยวข้องกบัผูไ้ด้รับเ ลือกตั้ง

หรือมไิดเ้ป็นเหตุสําคญัท่ีทาํให้ ผูน้ั้นไดรั้บเลือกตั้ง  

นอกจากน้ี  คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจตามกฎหมายดงักลา่วออกกฎ คือ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ. 2554 ท่ีมี

เน้ือหาเป็นการกาํหนด กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกบัการสืบสวนสอบและวนิิจฉัยชี้ขาดในคดีเลือกตั้ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน อีกทั้งกฎดังกลา่วยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํให้กระบวนการในการ

เพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลงั ท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผล

การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมีความโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม แตห่ลงัจากมี

การบังคับใชก้ฎ  เกิดปัญหาเกี่ยวกบัระยะเวลาในการการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ ขาด 

เพราะเน้ือหาและกระบวนท่ีถูกกาํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเ ลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวน

สอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2554 มขีั้นตอนและวธีิการท่ีใช ้ระยะเวลา อีกทั้งกฎดังกลา่วยัง

ไมไ่ด้มกีารกาํหนดระยะเวลาในการสืบสวนและการสวบสวน ตลอดจนยงัไมก่าํหนดระยะเวลาการ

วนิิจฉัยชี้ ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีแน ่นอน รวมถึงเ น้ือหาของกฎยังไมม่ีการกาํหนด

ระยะเวลาให้กบัคณะกรรมการการเลือกตั้งในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน 

สง่ผลทาํให้เกดิความลา่ชา้จากการบงัคับใชก้ฎ อีกทั้งปัญหาการบงัคบัใชก้ฎดังกลา่วยงัมีเน้ือหาท่ีไม ่

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกฎหมายในระดับพระราชบัญญติัและไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์
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ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบักระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ในการบังคับใชก้ฎหมายท่ีลา่ช ้า เน่ืองจาก

เน้ือหาในบทบัญญัติของกฎดังกลา่ว มลีักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนเกินความจาํเป็น จึงส่งผล

กระทบโดยตรงตอ่ผู ้มสีว่นได้เสียในการเ ลือกตั้ง คือ ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งทั้ง ผูช้นะการเลือกตั้ง และผู้

แพก้ารเลือกตั้ง เพราะการบงัคับใชก้ฎหมายดงักลา่วจะมผีลกระทบโดยตรงตอ่ผู ้ชนะการเลือกตั้งใน

สว่นของระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ เน่ืองจากหากมกีารวนิิจฉัยชี้ขาดจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะส่งผลตอ่ผูช้นะการเลือกตั้ง ท่ีดํารงตําแหน ่งผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน หรือ

สมาชิกสภาท้อง ถ่ินให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงการกระทําดังกลา่วเป็นการลิดรอนสิทธิในระยะเวลา

การดํารงตําแหน ่ง ท่ีมีระยะเวลาจาํกดัเพียง 4 ปี ตอ่หน่ึงสมยัวาระการดํารงตําแหน ่ง  อีกทั้งการ

กระทําดังกลา่วเป็นการกระทบสิทธิตอ่ผูแ้พ ้การเ ลือกตั้ง ท่ีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง

วนิิจฉัยให้ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง สง่ผลให้ถูกตัดสิทธิการเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี อีกทั้ง จะเห็น

ได้วา่ ระยะเวลา 4 เดือนท่ีคณะกรรมการการเ ลือกตั้งไมย่ื่นคําร้องนั้ น เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 

เน่ืองจากเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคาํร้องแล้ว ผูถู้กร้องหรือผูค้ดัคา้นตอ้งหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

ดงันั้นการท่ีย่ืนคาํร้องลา่ชา้ทาํให้เกดิผลเสียหายท่ีชดัเจนคือผูถู้กร้องหรือผูค้ดัค้านยงัคงปฏิบัติหน้าท่ี

อยูจ่นกวา่คณะกรรมการการการเ ลือกตั้งจะย่ืนคาํร้องตอ่ศาล อาจมีการใชอ้ํานาจหน้าท่ีโดยมชิอบ

แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง  

ดงักลา่วมาขา้งตน้ จะเห็นได้วา่ การกระทาํดังกลา่วของคณะกรรมการการเลือกตั้งสง่ผล

ทาํให้เกิดความเสียหายแกท่อ้งถ่ิน และเกิดผลกระทบตอ่วตัถุประสงค์ของกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการ

เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อทําให้กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิ

หรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมคีวามโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

2) ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ี

ขดักบัรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บัญญัติให้

ศาลอุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ทั้งน้ี  วธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกากาํหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกา

จึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุมใหญ ่ศาลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.
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2550 โดยกฎดงักลา่วไดก้าํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเพียงผูเ้ดียว ท่ีสามารถย่ืนคาํร้อง

ตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน สง่ผลทําให้เกดิชอ่งวา่งทางกฎหมายเน่ืองจากเป็นดุลพินิจแต ่

เพียงฝ่ายเดียวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีจะใชดุ้ลพินิจวา่จะ ย่ืนคําร้องหรือไมย่ื่นคาํร้องในคดี

เลือกตั้งท้อง ถ่ิน ส่งผลให้การกระทําดังกลา่วตามกฎหมายจึงเป็นการกระทบสิทธิของผูเ้ สียหาย 

ตลอดจนในกรณีท่ีหากคณะกรรมการการเ ลือกตั้งส่งคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์

พิจารณาแล้ววา่ไมม่มีลูกส็ามารถออกคาํส่ังไมรั่บคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สง่ผลทําให้

มกีารระงับข้อพิพาททางคดี และไมส่ามารถนําคดีดังกลา่วมาฟ้องได้อีก ซ่ึงในบางกรณีอาจเกิด

ความผิดพลาดของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการรวบรวมข้อมูลส่งศาลไมเ่พียงพอ หรือเป็น

ดุลพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของคณะกรรมการการเ ลือกตั้งในการเสนอขอ้มลู พยานหลักฐานตอ่ศาล

อุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน สง่ผลทําให้ศาลอุทธรณ์ไมรั่บคําร้องดงักลา่ว การกระทาํดงักลา่วของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงทาํให้ผูเ้สียหายท่ีเขา้มาร้องเรียนตอ่คณะกรรมการการเลือกตั้งในคดี

เลือกตั้งจึงไดรั้บผลกระทบ และไมส่ามารถฟ้องร้องในคดีดงักลา่วได้อีก 

ดงันั้ น จะเห็นได้วา่ จากการท่ีระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและ

วนิิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

และผู้บริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 ซ่ึงมีสถานะเป็นกฎ ท่ีเน้ือหาท่ีขัดตอ่หลักทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ 

จึงเป็นการกระทาํท่ีสง่ผลทาํให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบังคบัใชก้ฎซ่ึงขัดตอ่หลกัทฤษฎี

การคุม้ครองสิทธิ อีกทั้งยังส่งผลเสียตอ่วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อทาํให้กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอน

สิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินมคีวามโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

3) ปัญหาการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน 

จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 

ได้บญัญัติให้ศาลอุทธรณ์มีอํานาจพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน ทั้ง น้ี วิธีพิจารณาและวนิิจฉัย

คดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกากาํหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไตส่วนและเป็นไปโดย

รวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได้ประกาศ ระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวธีิพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ี

เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหาร

ทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2550 อีกทั้งจากการท่ีประเทศไทยไดแ้บง่ศาลอุทธรณ์ ออกเป็น 10 เขต ได้แก ่ศาล

อุทธรณ์ภาคซ่ึงมทีั้งหมด 9 ภาค และศาลอุทธรณ์หรือท่ีเ รียกกนัทั่วไปวา่ศาลอุทธรณ์กลาง จากเขต
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อาํนาจของศาลอุทธรณ์ท่ีแบง่เ ป็น 10 เขตดงักลา่วน้ี ทําให้เกิดปัญหาขอ้กฎหมายและข้อเท็จจริงใน

การย่ืนคําร้องตอ่ศาลซ่ึงเกดิปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎ และเกิดปัญหาจากการใชดุ้ลพินิจในการรับ

คดีของศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เ น่ืองจาก เกิดปัญหาการออกคําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณ์ไม ่

มบีรรทัดฐาน ในการกาํหนดรูปแบบและขอบเขตของการพิจารณา ทาํให้การออกคาํส่ัง รับคดีของ

ศาลอุทธรณ์ในแตล่ะท่ีเกิดความไมแ่น ่นอน ส่งผลทาํให้ในคดีท่ีเกิดขอ้เท็จจริงเดียวกนั ขอ้กฎหมาย

เดียว แตม่ีการใชดุ้ลพินิจในการรับคาํร้องท่ีแตกตา่งกนั เพราะวตัถุประสงค์ของกฎมีเน้ือหาเป็นการ

กาํหนด กระบวนการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการกาํหนดวิธีพิจารณาโดยใช ้ระบบไต ่

สวนและจะตอ้งดําเนินกระบวนการโดยรวดเร็ว ตลอดจนวธีิพิจารณาใดซ่ึงระเบียบน้ีมไิดก้าํหนดไว ้

โดยเฉพาะให้นําบทบญัญติัแหง่ ประมวลมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาบงัคับเทา่ท่ีสามารถ

บงัคับได ้แตปั่ญหาท่ีเกดิจากท่ีเน้ือหาของกฎดังกลา่วท่ีนํามาบงัคบัใช ้ กลับไมไ่ด้มกีารกาํหนดให้มี

การทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เ น่ืองจากหากขอ้มลูท่ีได้จาก

คาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไมเ่พียงพอ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววา่ไมม่ีมลูก็สามารถ

ออกคาํส่ังไมรั่บคาํร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งผลทาํให้มีการระงับข้อพิพาททางคดี และ

ไมส่ามารถนําคดีดงักลา่วมาฟ้องได้อีก ซ่ึงความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ

รวบรวมข้อมูลสง่ศาลไมเ่พียงพอ เกิดจากการใชดุ้ลพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในการเสนอขอ้มลู พยานหลกัฐานตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ทําให้ศาลอุทธรณ์

ไมรั่บคาํร้องดงักลา่ว  

ดงันั้ น จากการท่ีระเบียบท่ีประช ุมใหญศ่าลฎีกาวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยคดีท่ี

เกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผู้บริหาร

ทอ้ง ถ่ิน พ.ศ.2550 ซ่ึงมีสถานะเป็นกฎ ท่ีเน้ือหาท่ีขัดตอ่หลกัทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ จึงเ ป็นการ

บงัคับใช ้กฎท่ีส่งผล ทาํให้เกดิปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบังคบัใช ้กฎซ่ึงขัดตอ่หลักทฤษฎีการ

คุม้ครองสิทธิ  

นอกจากน้ี บังคบัใช ้กฎดังกลา่วยัง เป็นการกระทําท่ีไมส่อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศักราช 2550 ในเร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตาม

มาตรา 40 ท่ีกาํหนดให้บุคคลยอ่มมสิีทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยกาํหนดให้บุคคลยอ่มมสิีทธิท่ี

จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณ าอยา่งถูกต้อง รวดเ ร็ว และเป็น ธรรม อีกทั้งยงัส่งผลเสียตอ่

วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทําให้กระบวน การ

ยุติธรรมในคดีเ ลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้ง

ใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินและยงัเ ป็นการกระทาํสง่ผลตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียในคดีเ ลือกตั้งไมไ่ด้รับสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเ ลือกตั้งใหมภ่ายหลัง ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม นั่นเอง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

สําหรับแนวทางการแกไ้ขในปัญหาทางกฎหมายท่ีเกีย่วกบักระบวนการในการเพิกถอน

สิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณ ะกรรมการการเ ลือกตั้งประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยนั้ น ผู ้เ ขียนขอเสน อทางแกไ้ขปัญห า

ดงัตอ่ไปน้ี 

5.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคําร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดี

เลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถ่ิน

หรือผู้บริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 โดยการกาํหนดให้มีบทบญัญัติท่ีเกี่ยวกบัระยะเวลาให้การย่ืนคํา

ร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ินอยา่งช ัดเจน เพราะจากการศึกษา พบวา่ ในประเทศ

ฝร่ังเศส มีการกาํหนดระยะเวลาในการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลชดัเจนวา่ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ผู ้ประสงค์โตแ้ยง้คดัคา้นการเลือกตั้งอาจย่ืนเร่ืองพร้อมกบับันทึกวาจา

ประจาํวนั ท่ีจัดทาํข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจาํหนว่ยเลือกตั้ง  จากนั้นผูว้า่การจงัหวดัจะเสนอเ ร่ืองตอ่ไป

ยงัศาลปกครองช ั้นต้นท่ีมีเขตอํานาจ อยา่งไรกต็าม ผูฟ้้องคดีอาจเสนอคาํฟ้องตอ่ศาลปกครองช ั้นต้น

ท่ีมเีขตอาํนาจโดยตรงด้วยตนเองกไ็ด ้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค ซ่ึงอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครองสูงสุดนั้นให้ 

ผูฟ้้อง ย่ืนได้ท่ีสํานักงานผู้วา่การจังหวดัหรือสํานักงานยอ่ยผู ้วา่การจงัหวดัท่ีผู ้ฟ้องมี

ภูมลิาํเนา 

กรณีท่ีเ ป็นการฟ้องโดยผูว้า่การจงัหวดั ให้ผูว้า่การจงัหวดัย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 15 

วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และให้ผูว้า่การจงัหวดัย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 10 วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 

กรณีท่ีผูฟ้้องเป็นบุคคลอ่ืนท่ีมิใช ผู่ว้า่ราชการจงัหวดั ต้อง ย่ืนคาํร้องภายในระยะเวลา 5 

วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และตอ้งย่ืนคาํฟ้องภายในระยะเวลา 10 วนั สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 
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กรณีท่ีผู ้ใดประสงค์โตแ้ยง้คัดค้านผลการเลือกตั้งด้วยวิธีการย่ืนเร่ืองพร้อมไปกบับันทึก

วาจาประจําวนัท่ีจัดทําข้ึนโดยเจา้หน้าท่ีประจําหน ่วยเลือกตั้ง  เมื่อได้ย่ืนเร่ืองไป แตเ่จา้หน้าท่ีของ

จงัหวดัเสนอเร่ืองไปยังศาลปกครองลา่ช ้าเอง เชน่ น้ีไมถื่อวา่เป็นการฟ้องท่ีเกินระยะเวลา ศาล

ปกครองตอ้งรับฟ้อง อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีผู ้ฟ้องคดีตอ้งย่ืนฟ้องคดีตอ่ศาลท่ีไมม่ีเขตอาํนาจหรือ

ฟ้องผิดศาล การฟ้องน้ีไมส่ง่ผลให้ระยะเวลาสะดุดหยุดลง 

ในคดีเลือกตั้ง วธีิการนับการฟ้องคดีจะไมน่ับวนัเลือกตั้งหรือวนัประกาศผลการเลือกตั้ง

รวมเขา้กบัระยะเวลา แตว่นั ท่ีเ ป็นวนัครบกาํหนดระยะเวลาจะถูกนับรวมเข้ากบัระยะเวลาดว้ย เชน่ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม ผู ้ฟ้องตอ้งย่ืนฟ้องคดีภายในระยะเวลา 5 

วนั  ระยะเวลาดงักลา่วจะเ ร่ิมนับเมือ่วนัท่ี 2 มกราคม นับไป 5 วนั  กจ็ะส้ินสุดระยะเวลาในวนัท่ี 6 

มกราคม เวลาเท่ียงคืน เ ป็นตน้ นอกจากน้ี  ระยะเวลาจะเ ร่ิมนับจากวนัประกาศผลการเลือกตั้ง การ

เร่ิมต้นนับดังกลา่วน้ีใช ้กบัการฟ้องคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาภาคด้วย อยา่งไรกต็าม โดยส่วนใหญว่นั

ประกาศผลการเลือกตั้งก็มกัเป็นวนัเดียวกนักบัวนัเลือกตั้ง  

ดงันั้ น เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลกัการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิมาปรับ

ใชใ้นประเทศไทย โดยการแกไ้ขกฎหมายและมกีารตราบทบญัญัติท่ีมขีอบเขตของเน้ือหาเป็นการ

กาํหนดให้การสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉัยชี้ขาดมรีะยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน และการ

ออกคําวนิิจฉัยชี้ขาดจะตอ้งกระทาํให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามท่ีพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริห ารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 กาํหนด และนับจากวนัท่ีมีคํา

วนิิจฉัยชี้ ขาดของคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องย่ืนคาํร้องตอ่ศาล

อุทธรณ์คดีเลือกตั้งท้องถ่ิน ภายใน 10 วนัแบบในประเทศฝร่ังเศส อีกทั้งการกาํหนดดังกลา่วจะ

สง่ผลทาํให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิจากการใชบ้งัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองระยะเวลาใน

กระบวนการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งทอ้ง ถ่ินไดอ้ยา่ง เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ 

ตลอดจนถูกต้องตามหลักการคุ้มครองสิทธิ อีกทั้งยัง เป็นการทําให้การบังคับใช ้กฎเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของกฎหมายในระดบัพระราชบัญญติัและสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ตลอดจนยงัทาํให้กระบวนการยุติธรรมในคดีการเลือกตั้ง

เป็นไปอยา่งโปรง่ใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 
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5.2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายในคดีเ ลือกตั้งท้องถ่ินท่ีขัดกบั

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณา

และวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 โดยการกาํหนดให้มบีทบัญญัติท่ีเกีย่วกบัสิทธิในการย่ืนคํา

ร้องตอ่ศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ินอยา่งช ัดเจน เพราะจากการศึกษา ในตา่งประเทศ พบวา่ 

ประเทศฝร่ังเศสกาํหนดให้ผูม้สิีทธิฟ้องคดีเลือกตั้งท้องถ่ินดงัน้ี 

1.ผู ้มสิีทธิเลือกตั้ง ผู ้มสิีทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นมีสิทธิฟ้องตอ่ศาล

ปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

2.ผู ้สมคัรรับเลือกตั้ง  ผู ้สมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ น  แมจ้ะได้รับการ

เลือกตั้งหรือไมก่ต็าม มสิีทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้ง 

3.ผู ้มสิีทธิการเลือกตั้ง  เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเ ลือกตั้งมีสิทธิฟ้อง

ตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

4.สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดั เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นจังหวดั สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัมีสิทธิฟ้องตอ่ศาลปกครองเพื่อโตแ้ยง้ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

5.ตัวแทนจากราชการส่วนกลาง มีสิทธิฟ้องคดีการเ ลือกตั้งทอ้งถ่ินตอ่ศาลปกครองได้

เฉพาะใน กรณีท่ีมีการจดัการเลือกตั้งท้อง ถ่ินนั้ นไมเ่ ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดผู้วา่

ราชการจงัหวดัในฐานะตัวแทนของราชการสว่นกลางไมอ่าจหยิบยกประเด็นความเสียหายอนัเกิด

จาการทุจริตซ้ือเ สียงมาโต้แย้งการเลือกตั้งได้ ต้องเ ป็นเร่ืองของผู้สมคัรรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเทา่นั้น 

6.คณ ะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วยการตรวจสอบบัญชีรายจา่ยการรณรงค์หาเสียงการ

เลือกตั้งและการใชจ้า่ยเงินทางการเมอืง มสิีทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตอ่ศาลปกครองได้เฉพาะ

ในกรณีไมป่ฏิบติัตามกฎเกณฑ์เร่ืองการใชจ้า่ยเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเทา่นั้น 

ดงันั้ น เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศฝร่ังเศส พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลกัการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิมาปรับ

ใชใ้นประเทศไทย โดยการแกไ้ขกฎหมายและมกีารตราบทบญัญัติท่ีมขีอบเขตของเน้ือหาเป็นการ

กาํหนดให้มสี่วนได้เสียในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินมสิีทธิสามารถการย่ืนคาํร้องตอ่ศาลแบบในประเทศ

ฝร่ังเศส ตลอดจนจะต้องมีการบังคบัใช ้กฎหมายโดยการยึดหลักการตามทฤษฎีการคุ้มครองสิทธิ 
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ซ่ึงกฎหมายในประเทศไทยควรระบุให้มีการกาํหนดคูค่วามรว่มท่ีมาจากผูร้้องในช ั้นการสืบสวน

และส อบส วน ของ คณ ะ กร รมการ การ เลือกตั้ ง  อีกทั้ง ไมค่วรมีการ กาํห น ดใน กฎ ห มายใ ห้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเพียงผู ้เดียวในการมีอาํนาจย่ืนคําร้องในกรณีดังกลา่วตอ่ศาล โดย

กาํหนดให้ผู ้มสิีทธิย่ืนคําร้องตอ่ศาล และมีสิทธิย่ืนฟ้องตอ่ศาลเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมบทบัญญติัใน

ระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเกีย่วกบัการเลือกตั้งและการเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2550 วา่ “กอ่นวนัท่ี

ศาลมคีําส่ังวินิจฉัยให้ผู ้สมคัรรับเ ลือกตั้งหรือผูม้ีส่วนได้เสียในคดีสามารถย่ืนคําร้องเป็นคูค่วาม

รว่มกบัคณะกรรมการการเ ลือกตั้ง เพื่อดาํเ นินคดีในช ั้นศาลอุทธรณ์ และหากมหีลกัฐานตามสมควร

วา่การเลือกตั้งเ ป็นไปโดยไมสุ่จริตและเท่ียงธรรมให้ผู ้มีสิทธิเ ลือกตั้งจาํนวนไมน่้อยกวา่สิบคน 

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอําเภอ

ในเขตเ ลือกตั้งนั้น สามารถย่ืนคัดค้านการเลือกตั้งตอ่ศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง แตท่ั้ง น้ีต้องเป็นข้อ

กลา่วหาใหมแ่ละคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเ่คยไดว้ินิจฉัยชี้ ขาดในเร่ืองดงักลา่วมากอ่น” ซ่ึงการ

กาํหนดดงักลา่วจะสง่ผลทําให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการใชบ้งัคบัใชก้ฎหมาย

ในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิผูม้ีส่วนได้เสียในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินให้มสิีทธิสามารถการย่ืนคําร้องตอ่

ศาลคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนถูกตอ้งตามหลักการคุ้มครองสิทธิ อีกทั้งยงั เป็น

การทําให้การบงัคบัใช ้กฎเป็นไปตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ตลอดจนยงัทาํให้กระบวนการยุติธรรมในคดีการเลือกตั้ง

โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มีการเลือกตั้งใหมภ่ายหลังท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นไปอยา่งโปรง่ใส 

สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

5.2.3 ปัญหาการทบทวนคาํส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบท่ีประชมุใหญศ่าลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณา

และวินิจฉัยคดีท่ีเกี่ยวกบัการเ ลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเ ลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้ง ถ่ินและผูบ้ริหารท้อง ถ่ิน พ.ศ.2550 โดยการกาํหนดให้มบีทบัญญัติท่ีเกีย่วกบัการทบทวนคําส่ัง

ในการรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินอยา่งช ัดเจน จากการศึกษา พบวา่ ประเทศ

บราซิ ล ได้มีการก ําหน ดองค์กรท่ีมีบทบาทสํ าคัญ ใน ระบบการเ ลือกตั้ง ในประ เทศบราซิ ล 

ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผูพ้ิพากษาศาลเลือกตั้ง ศาลเลือกตั้งภูมภิาค ซ่ึงจะมอียูใ่น

ทุกๆรัฐของประเทศบราซิล และศาลเลือกตั้งสูงสุด 
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ประเทศบราซิลมีศาลเลือกตั้ง ซ่ึงทําหน้าท่ีในการรับจดทะเบียนพรรคการเมอืง และ

ควบคุมการเงินของพรรคการเมอืง นอกจากน้ี  ศาลเลือกตั้งยังมหีน้าท่ีกาํหนดวนัเลือกตั้ง  และตดัสิน

คดีความเกีย่วกบัความผิดหรือข้อขัดแยง้ท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง 

1) ศาลเลือกตั้งสูงสุด 

ศาลเ ลือกตั้ง สูงสุดถูกจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1932 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะยุติการโกง

การเลือกตั้ง และเพื่อให้มีอาํนาจเหนือศาลเลือกตั้งทั้งหมด และเพื่อทาํหน้าท่ีควบคุมบทบาททาง

พรรคการเมอืง มีอํานาจในการอนุญาตหรือยกเลิกการลงทะเบียนพรรคการเมือง การลงทะเบียน

ของผู้สมคัรและรับรองการเลือกตั้ง วางระเบียบและควบคมุการแทรกแซงทางส่ือโทรทศัน์และวทิยุ

ของพรรคการเมอืงในชว่งเวลาระหวา่งท่ีมกีารเลือกตั้ง 

2) ศาลเลือกตั้งภูมภิาค 

กฎหมายได้กาํหนด ให้คาํวนิิจฉัยของศาลเ ลือกตั้งส่วนภูมภิาคสามารถอุทธรณ์ตอ่ศาล

สูงสุดได ้ตอ่เมือ่ 

ก. คาํวนิิจฉัยของศาลเลือกตั้งส่วนภูมภิาคขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 

ข. เกดิปัญหาการตีความกฎหมายระหวา่งศาลเลือกตั้งสองศาล หรือมากกวา่นั้น 

ค. เกิดการฟ้ องร้องเกี่ยวกบัเ ร่ืองการขาดคุณสมบัติของผู้ส มคัรรับเ ลือกตั้งหรือการ

ประกาศผลรับรองผูช้นะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสว่นกลางและส่วนภูมภิาค 

ง. เมือ่มกีารฟ้องเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง  หรือการฟ้องเพิกถอนคาํส่ัง 

ซ่ึงกอ่ให้เกดิความเสียหายตอ่การเลือกตั้งในสว่นภูมภิาคหรือส่วนกลาง 

ดงันั้ น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศบราซิล พบวา่ ประเทศไทยจึง

ควรนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศบราซิล และควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิมาปรับ

ใช ้ในประเทศไทย โดยการกาํหนดให้คําส่ังรับคดีเลือกตั้งท้อง ถ่ินของศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้ง

ทอ้งถ่ิน สามารถอุทธรณ์คาํวนิิจฉัยตอ่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้อีกช ั้น โดยการกาํหนดดังกลา่ว

จะส่งผลทาํให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกดิจากการใช ้บงัคบัใช ้กฎในเร่ืองการคุ้มครอง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เ สียจากคําส่ังใน การรับคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีเ ลือกตั้งท้อง ถ่ินได้อยา่ง

เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนถูกตอ้งตามหลกัการคุ้มครองสิทธิ อีกทั้งยังเป็นการทําให้

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให้มกีารเลือกตั้งใหมภ่ายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็น ไปตามวตัถุประสงค์และ

สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2550 อีกทั้งยังส่งผล

ตอ่วตัถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํให้กระบวนการ
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เลือกตั้งท้องถ่ินให้ได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะให้คดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งได้

ถูกตอ้ง และเหมาะสมตอ่ไป DPU
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