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บทคัดย่อ 
 
 การเลือกตั้งท ้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท ้องถิ่นและผูบ้ ริหารท ้องถิ่น 
เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักการ
กระจายอ านาจปกครอง โดยประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะท าหนา้ท่ีในการคดัเลือกบุคคลหรือคณะ
บุคคลให้เขา้มาดูแลกิจการและบริหารงานภายในทอ้งถ่ินแทนตนผ่านการเลือกตั้งซ่ึงตอ้งเป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม หลกัการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรมหรือหลกัการเลือกตั้งท่ียุติธรรม 
จึงเป็นหลกัการส าคญัซ่ึงรัฐจะตอ้งจดัให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งได้มีการคดัค้านการเลือกตั้ง หากมีหลกัฐาน
อนัควรเช่ือวา่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
 จากหลกัการดงักล่าว กระบวนการทางกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง จึงนับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะหากการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรมแลว้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูท้รงสิทธิเลือกตั้ง 
รวมถึงผูส้มคัรรับเลือกตั้ง แต่ยงัคงส่งผลกระทบไปถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ 
หากได้บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
และถือวา่การไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศนั้นขาดความชอบธรรมในการบริหารต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่า องค์กรหลกัท่ีมีอ านาจในการตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นองค์กร
ตุลาการในระบบศาลยติุธรรม โดยใชช่้วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอ านาจ
ของแต่ละองคก์ร โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น นบัวา่มีบทบาทส าคญัยิ่งในการใชอ้ านาจ
ทั้งกรณีก่อนและหลงัประกาศผลการเลือกตั้ง ในขณะท่ีศาลอุทธรณ์ แมโ้ดยผลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 
เร่ือง การพิจารณาและวินิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จะก าหนดให้มีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้งดว้ย
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เช่นเดียวกนั แต่ก็เป็นเพียงเฉพาะกรณีหลงัประกาศผลการเลือกตั้งแลว้เท่านั้น และยงัตอ้งเป็นกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูร้้องต่อศาลหรือใช้สิทธิทางศาล เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัของ
กฎหมาย จะเห็นว่า กฎหมายหาไดเ้ปิดช่องให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
สามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งไดโ้ดยตรง ทั้งโดยผลของกฎหมายดงักล่าว 
ยงัก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดเก่ียวกบัการเลือกตั้งในบางกรณี
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ค  าวินิจฉยัดงักล่าวเป็นท่ีสุด 
จึงไม่สามารถถูกตรวจสอบได ้ถือเป็นการขดัต่อหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนภายใตห้ลกันิติรัฐ โดยเฉพาะหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทางศาล 
ซ่ึงแตกต่างไปจากกฎหมายของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เช่นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย) ไดก้  าหนดให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง สามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงตรวจสอบการกระท า
อนัเกิดจากการใชอ้  านาจรัฐในการจดัการเลือกตั้งไดโ้ดยตรง 
 ในด้านกระบวนการพิจารณาคดีของศาล จากการศึกษาพบว่า การก าหนดให้ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นคดีท่ีมี
นิติวิธีในทางกฎหมายแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป กล่าวคือ วิธีพิจารณาคดีให้ใช้
ระบบไต่สวน และเป็นไปโดยรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกับการบังคบัใช้
กฎหมายและการบริหารจดัการคดีของศาล อีกทั้งยงัไม่เป็นไปตามหลกัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
การแบ่งแยกระบบศาลท่ีประสงค์จะให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีและการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของศาลเป็นไปตามความรู้ความเช่ียวชาญของผูพ้ิพากษาของศาลในแต่ละระบบ กับทั้ ง 
การก าหนดให้ค  าสั่งศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเป็นที่สุด 
จึงเป็นลกัษณะการด าเนินกระบวนพิจารณาและตดัสินคดีโดยศาลเพียงศาลเดียว ซ่ึงหากในการ
ท าค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลในคดีดงักล่าว มีขอ้ผดิพลาดหรือมีขอ้บกพร่อง จะไม่สามารถได้รับ
การทบทวนหรือแก้ไขโดยศาลที่สูงกว่าตามหลักการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลได้ 
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลในทางกฎหมาย เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม
ในการน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาล
ในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 The local election or the election of members of local assemblies and local 
administrators are the main of democratic political process accordance with the principles 
of decentralization.  By mean of fairness and equity, people who are an eligible voters, 
have duties to choose their own representatives to work for them in such local 
administrative office.  Therefore, this local election shall be compliance with the law.  
Including to give a chance to people who have the rights to oppose the election, if they 
have a reasonable evidence for reviewing an illegitimate election. 
 According to such principle, the legal process or measures for monitoring       
the election is a crucial elements.  Because of the election is corrupted, it reflects not only 
the breach of people’s rights and liberties but also essential to the national interest. These 
cause such corrupted election could be lead to the problem of bad governance.  
 This research found that the main bodies which have the authorities to monitor 
the local election such as The Election Commission of Thailand, which was construed as an 
independent government agency of the constitution and The Court of Appeal, which is a 
judiciary organ in the Courts of Justice.  By mean of spending time with the announcement 
of election results of classification authority in each entities.  Especially, The Election 
Commission of Thailand play an important role both the prior exercise and the subsequence 
exercise of the election announcement.  While the Court of Appeal, although the effect of 
The Constitution of The Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) and The Announcement of 
the National Council for Peace and Order No.58/2557 Subject : Adjudication of Cases 
Concerning Election and Revocation of the Right to Vote in the Election of Members of 
Local Assemblies and Local Administrators not only determine the role for monitoring     
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the election but also the case of The Election Commission of Thailand is the claimant or 
exercise the right to justice and the court jurisdiction . 
 When considering the law, it does not have legal gap for people who have        
the right to vote or candidate could be exercise the right to justice for monitoring            
the election directly and by the effect of law, The Election Commission of Thailand also 
have the authorities to adjudicate the election any cases affect on the right and liberty       
of people. Especially, the revocation of the right to vote in the election is the fundamental 
rights apply by the democracy and such decisions could be  final, it shall not monitored which 
contradict to the guarantee of protection rights and liberties of people b y the legal state. It focus 
on the principle of rights to protection of people to the justice.  It different from the external 
state such as The French Republic and The United States of America (California) which 
determine the qualified voter including the candidate could be exercise the right to justice for 
monitoring the election including the act of state which conduct the election directly.  
 In the aspect of the court procedures, the study found that the Court of Appeal 
or a Regional Court of Appeal have the jurisdiction over the adjudication of cases 
concerning election and revocation of the right to vote in the local election, which have    
the legal methodology different from the civil and criminal cases.  It means the court 
procedures conducted by the inquisitorial system and shall be expedient.  It causes to       
the law enforcement and the court administration problems. It also not accordance with    
the separate powers of the court system which intents to the court proceeding and the law 
enforcement apply by the expertise of judges in each systems.  Including to the order of   
the Court of Appeal and the Regional Court of Appeal shall be final.  That is                   
the characteristic of court procedures which conducted by the one court .  If rendering      
the judgment or order in such cases have occurred the problems or defective .  It cannot 
return to review or recorrect by the higher court which apply by the principle of judicial 
review.  As the such cases, it is essential to study and research in the legal information.     
In order to have the appropriate measures for law amendment of the right legal and 
jurisdiction over adjudication of the local election of Thailand to become even more effective. 
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และใหค้วามรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ตลอดจนตรวจความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง  ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ ตณัศิริ และ ดร.สรธร ธนโชตโภคิน คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงไดก้รุณาช้ีแนะประเด็น ขอ้คิดเห็นและขอ้สังเกตต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีดว้ยความเมตตา ตลอดจนช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา จนท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง 
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อน่ึง หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูส้นใจ
อยู่บา้ง ผูเ้ขียนขออุทิศให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งต าราและบทความต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขียน 
ได้ใช้ในการศึกษา คน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอน้อมรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

การเลือกตั้งท้องถ่ินหรือการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน เป็น
กระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลกัการกระจาย
อ านาจปกครอง และเป็นหลักการพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปกครองในระดับชาติต่อไป การเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน จึงเป็นการแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชนในการคดัเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัและเหมาะสมให้เข้ามาดูแลกิจการและบริหารงานภายในท้องถ่ินแทนตน ผ่านการ
เลือกตั้งซ่ึงจะตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ดงันั้น หลกัการส าคญัประการหน่ึงของการ
เลือกตั้ง จึงไดแ้ก่ หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริงหรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Genuine election) ซ่ึงรัฐ
มีหน้าที่จะตอ้งด าเนินการให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมภายใตบ้ทบญัญติั
ของกฎหมาย รวมถึงจดัให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการด าเนินการเลือกตั้งให้มากท่ีสุด ทั้งเปิดโอกาสให้
มีการคดัคา้นการเลือกตั้งหากปรากฏว่าการเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
เพราะการเลือกตั้งที่มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผูส้มคัรรับเลือกตั้ง แต่ยงัคงส่งผลกระทบไปถึง
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ หากบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกมานั้น มาจากการ
เลือกตั้งท่ีมิชอบ และถือไดว้า่การไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศนั้น ขาดความชอบธรรม
ในการบริหารต่อไป 

จากหลกัการดงักล่าว กระบวนการหรือมาตรการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
จึงนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะหากเกิดกรณีท่ีมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือมีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ีว่าดว้ยการเลือกตั้ง ไม่ว่าการกระท านั้น
จะเป็นของบุคคลใด หรือแมแ้ต่เป็นการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมีอ านาจในการควบคุม ดูแล และ
ด าเนินการจดัการเลือกตั้ง หากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงไดรั้บ
การรับรองและคุม้ครองโดยกฎหมาย หรือเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ
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ประเทศชาติหรือทอ้งถิ่น  กรณีดงักล่าวจึงสมควรที่จะไดร้ับการตรวจสอบและแกไ้ข โดย
กระบวนการหรือมาตรการในทางกฎหมาย โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางศาล ในฐานะท่ีเป็น
องค์กรท่ีมุ่งเน้นถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั รวมถึงตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าต่าง ๆ ของเจา้หน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ผ่านการ
ใช้สิทธิทางศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน กล่าวคือ คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ต่อไป 

จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 219 วรรคสาม
ก าหนดใหศ้าลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดี
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด1 ประกอบกบัระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
วา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 ขอ้ 3 ก าหนดวา่ “ศาล หมายความว่า ศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือผูพ้ิพากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค” 2

ผลของกฎหมายดงักล่าว จึงท าให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 หลงัจากมีการเขา้ควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ3 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ส้ินสุดลง ซ่ึงขอ้ 4 ก าหนดวา่ “ศาลทั้งหลายคงมีอ านาจด าเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดี
ตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” 4 ในการน้ี เพื่อให้การพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
                                                           

1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 219 วรรคสาม.  
2ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550, ขอ้ 3. 
3ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  เร่ือง การควบคุม

อ านาจการปกครองประเทศ.   
4ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  เร่ือง การส้ินสุด

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, ขอ้ 4. 

DPU



3 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงไดอ้อกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 เร่ือง 
การพิจารณาและวนิิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงขอ้ 2 ก าหนดว่า “ในกรณีท่ีไดมี้การประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแล้ว และศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไดรั้บค าร้อง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้วินิจฉัยว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูใ้ด ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงมี
อ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัคงมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเร่ืองนั้นต่อไป
เช่นเดิม”5 ดงันั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 จึงมีผลให้คดีท่ีเก่ียวกบั
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ยงัคงอยู่ในอ านาจการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่อไปโดยอาศยั
อ านาจท่ีมีอยูเ่ดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

แมว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะไดส้ิ้นสุดลงตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักล่าว แต่ปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในระหว่างการจดัท าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เพื่อใชเ้ป็นกติกาในการปกครองประเทศ โดยก าหนดให้มีหลกัการที่ส าคญั
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ สามารถป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดงัจะเห็นได้จาก ค าปรารภในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 ก าหนดวา่ “ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่
ท่ีวางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการ
ใชอ้ านาจรัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม”6 นอกจากน้ี มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมในการ
จดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจใน
การพิจารณาและวินิจฉยัคดีที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้าก ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) มาตรา 226 วรรคหน่ึง (1)(ข) ซ่ึงก าหนดวา่ “คดีเก่ียวกบั
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

                                                           
5ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 เร่ือง การพิจารณาและ

วนิิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน. 
6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557. 
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ซ่ึงเกิดข้ึนในเขตทอ้งที่ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคใด ให้อยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แลว้แต่กรณี”7  

จากการศึกษาวิเคราะห์บทบญัญติัของกฎหมาย ประกอบแนวค าวินิจฉยัของศาลในคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีผ่านมา ภายใตก้รอบแนวคิด ทฤษฎี ในทางกฎหมายมหาชน ผูเ้ขียนเห็นว่า 
มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการ
พิจารณาคดี ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ดงัน้ี 
 ประการท่ีหน่ึง ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล 
ทั้งน้ีสืบเน่ืองจาก กรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 235-238
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการควบคุมและด าเนินการจดัการเลือกตั้ง รวมถึง
มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัช้ีขาดประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึน
ในการจดัการเลือกตั้ง8 โดยมาตรา 239 วรรคหน่ึง ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาด เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง 
โดยให้ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด หากเป็นกรณีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ 
ตามมาตรา 239 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ก าหนดวา่ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาและวนิิจฉยั โดยใหค้  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด9 จากบทบญัญตัิของ
กฎหมาย จึงเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการเลือกตั้ ง ในกรณีท่ีมี
หลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

หากพิจารณาตามบทบญัญติัของกฎหมาย จะเห็นวา่ การใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบ
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินหลงัประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ก าหนดให้เป็นอ านาจหรือเป็นสิทธิเฉพาะของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลหรือยื่น

                                                           
7ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือลงมติ) จัดท าโดย

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีศาสตราจารย ์ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการ 
หลงัจากยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ได้ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ 
แต่สภาปฏิรูปแห่งชาติในคราวประชุม คร้ังท่ี 67/2558 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 6 กนัยายน 2558 มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
จึงมีผลท าให้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบบัเป็นอนัตกไป ต่อมาไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่  
น าโดย นายมีชยั ฤชุพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ 
ต่อไป.  

8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 235-238.   
9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 239.  
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ค าร้องต่อศาลขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม แต่หากยงัไม่ประกาศผลการ
เลือกตั้ง ย่อมเป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะวินิจฉัยและสั่งการได้เอง 
ซ่ึงค าวินิจฉัยดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการช้ีขาดและถึงท่ีสุดในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ดงันั้น ตามบทบญัญติัของกฎหมายจึงไม่เปิดช่องให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ง สามารถใชสิ้ทธิทางศาลโดยการยื่นค าร้องต่อศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นไดโ้ดยตรง 
หากมีการใช้สิทธิดงักล่าว จากการศึกษาจึงพบว่า ศาลจะมีค  าสั่งไม่รับค าร้องหรือให้ยกค าร้อง
เสมอ โดยใหเ้หตุผลวา่ การยืน่ค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายมิไดบ้ญัญติัให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีอ  านาจยื่นค าร้องต่อศาลไดเ้อง จึงไม่มีอ  านาจรับค าร้อง
ดงักล่าวไวพ้ิจารณา ดว้ยความเคารพต่อค าวินิจฉัยของศาล ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งค าสั่งศาลอุทธรณ์
ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินเพื่อประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 578/255610 สรุปขอ้เท็จจริง
ได้ว่า ผูร้้องยื่นค าร้องว่าผูร้้องเป็นผูส้มัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ห. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
ซ่ึงเป็นผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ถึงท่ี 4 ไดร่้วมกนัจดัให้มีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อนัเป็นการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผูถู้กกล่าวหาท่ี 5 
ซ่ึงเป็นผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ห. เช่นเดียวก ับผูร้้อง 
และการท่ีผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 มีมติให้ถอนช่ือผูร้้องออกจากการเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามค าร้องขอ
ของนาย ช. ซ่ึงเป็นเลขานุการของผูถู้กกล่าวหาที่ 5 ซ่ึงเร่ืองน้ี ผูถู้กกล่าวหาที่ 2 เคยพิจารณาแลว้ 
เห็นว่า ผูร้้องมิไดเ้ป็นผูต้อ้งห้ามมิให้สมคัรรับเลือกตั้งและมีคุณสมบติัสมคัรรับเลือกตั้งได ้ดงันั้น 
มติหรือค าสั่งของผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ถึงท่ี 4 จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค  าสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถู้กกล่าวหาท่ี 5 รวมถึงให้รับรองสิทธิสมคัร
รับเลือกตั้งของผูร้้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง วินิจฉยัและมีค าสั่งวา่ การร้องต่อศาลอุทธรณ์
เพื่อพิจารณาและสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอ านาจของผูถู้กกล่าวหาท่ี 1โดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

                                                           
10ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 578/2556. 
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และพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มิไดบ้ญัญตัิให้
ผูร้้องซ่ึงเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิคดัคา้นการเลือกตั้งโดยการยื่นค าร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มี
ค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือมีค  าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยตนเอง
ได้โดยตรง คดีจึงไม่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาและวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง 
ผูร้้องจึงไม่มีอ านาจยืน่ค  าร้อง ใหย้กค าร้อง  
 นอกจากท่ีกล่าวมา ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 3150/2554 
ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 3260/2555 และ 749/2557 และค าสั่ง
คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดงท่ี 4447/2556 ก็ไดว้นิิจฉยัท านองเดียวกนั11 

เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัของกฎหมายประกอบแนวค าวินิจฉยัของศาลในคดีดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่า สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง ถูกจ ากดัให้เป็นสิทธิ
หรือเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น โดยประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่สามารถร้องขอต่อศาลหรือใช้สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งได้
โดยตรง ซ่ึงขดัต่อหลกัการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Genuine election) ท่ีประสงคจ์ะให้การเลือกตั้งนั้น
เป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเลือกตั้งให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีการคดัคา้นการเลือกตั้งไดอ้ย่างแทจ้ริง หากการเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อน่ึง แมว้า่จะมีกฎหมายก าหนดให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสามารถใชสิ้ทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งไดต้ามมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญติั
วา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 254512 แต่ตามบทกฎหมาย
ดงักล่าว ก็เป็นเพียงการให้ใชสิ้ทธิยื่นค าร้องคดัคา้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล และด าเนินการจดัการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามบท
กฎหมายเท่านั้น ดงันั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงไดรั้บเร่ืองคดัคา้นการเลือกตั้งที่ยื่นโดย
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง แลว้ไม่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจริง 
หรือด าเนินการไปด้วยความเอนเอียงในทางการเมือง ย่อมท าให้การสืบสวนสอบสวนรวมถึง
ผลการเลือกตั้งนั้ นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมได้ ประกอบกับในบางกรณีจะเห็นว่า 

                                                           
11ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 3150/2554, ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์

ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 3260/2555, 749/2557, ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดงท่ี 
4447/2556. 

12พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 102.  
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเองยงัเป็นคู่กรณีที่มีขอ้โตแ้ยง้โดยตรงกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ซ่ึงอาจ
กระทบต่อความเป็นกลางในการพิจารณาและวินิจฉยัค าร้องคดัคา้นดงักล่าว จากขอ้เท็จจริงและ
ขอ้กฎหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผู เ้ขียนจึงเห็นว่า ควรมีการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมาย เ กี ่ยวกบัการใช ้สิทธิทางศาลเพื ่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง 
โดยเฉพาะการตรวจสอบหรือการคดัคา้นการเลือกตั้งท่ีมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมถึง
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจากการใช้อ านาจของ
เจา้หน้าท่ีรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาลซ่ึงเป็นองค์กรท่ี
มีความเป็นกลางและมุ่งเน้นถึงการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั 

ประการท่ีสอง  ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล 
จากกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 วรรคส่ี ก าหนดว่า 
การยืน่ค  าร้องขอใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหย้ืน่ต่อศาลอุทธรณ์และให้ค  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด ดงันั้น ในคดีการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไดพ้ิจารณาและวินิจฉยัช้ีขาดเป็นอยา่งใดแลว้ 
ค าวินิจฉยัหรือค าสั่งศาลดงักล่าวยอ่มเป็นท่ีสุด คู่กรณีไม่มีสิทธิโตแ้ยง้หรืออุทธรณ์ค าสั่งศาลไปยงั
ศาลท่ีสูงกว่าเพื่อขอให้ทบทวนและแก้ไขค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาลดงักล่าวได้ หากพิจารณาถึง
หลกัเกณฑ์การด าเนินคดีทั้งหมด จะเห็นว่า นบัตั้งแต่ที่มีการยื่นค าร้องไปจนถึงการวินิจฉยัช้ีขาด
ของศาล เป็นลกัษณะการพิจารณาและตดัสินคดีโดยศาลเพียงศาลเดียว ซ่ึงขดัต่อหลกัสิทธิของคู่ความ
ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้นศาล13 อนัเป็นหลกัประกนัความยุติธรรมในการพิจารณาคดี 
โดยก าหนดให้มีการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลโดยศาลที่สูงกว่า หรือโดยผูพ้ิพากษาที่มี
ประสบการณ์มากกว่า ทั้งยงัไม่สอดคล้องกบัหลกัการให้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา ท่ีก าหนดให้สิทธิแก่
คู่ความสามารถโตแ้ยง้ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลล่างได ้แต่จะก าหนดหลกัเกณฑ์การจ ากดัสิทธิ
ไว ้2 กรณี ไดแ้ก่ ระบบสิทธิ และระบบอนุญาต โดยค านึงถึงความส าคญัตามสภาพแห่งคดี และผล
ท่ีจะตามมาซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือ
ขอ้บกพร่องของศาลล่างในการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล แต่ในคดีการเลือกตั้งท้องถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นั้น ไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้
แต่อยา่งใด อน่ึง แมว้า่ตามเจตนารมณ์ของผูร่้างรัฐธรรมนูญ จะมีความมุ่งหมายเพื่อให้การพิจารณา

                                                           

  13จาก “ระบบศาลยติุธรรมและการขอให้มีการทบทวนค าพิพากษาของศาลในประเทศฝร่ังเศส”, โดย 
ธนกร วรปรัชญากูล, 2547, วารสารดลุพาห, 51(1), น.59-68. กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลยติุธรรม. 
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และวินิจฉัยช้ีขาดคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากก าหนดให้มีการ
อุทธรณ์ฎีกาไปยงัศาลฎีกาต่อไดอี้ก จะท าใหก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาลเกิดความล่าชา้ออกไป 
และอาจท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงถูกกล่าวหาและถูกฟ้อง
ต่อศาลนั้น หมดวาระการด ารงต าแหน่งก่อนท่ีศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง จึงเท่ากบัมีผลให้
ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นอนัใช้ไม่ได ้

ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ การจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินและการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ของประชาชน นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยงัเป็น
หลกัการพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปกครองในระดบัชาติต่อไป หากการพิจารณาและวินิจฉยัคดีของ
ศาลมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่อง ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงเป็นคู่ความในคดี แต่ยงัอาจส่งผลกระทบไปถึงการบริหารราชการทอ้งถ่ินและการจดัท าบริการ
สาธารณะบางอย่างท่ีอาจตอ้งหยุดชะงกัลง และอาจตอ้งสูญเสียงบประมาณแผน่ดินในการจดัการ
เลือกตั้งใหม่ หากศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามค าขอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นอกจากน้ี ค  าสั่งศาลท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น เม่ือพิจารณาตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 96 วรรคห้า ซ่ึงก าหนดวา่ 
“เม่ือมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรคนใดแลว้ ให้พิจารณาด าเนินการให้มีการด าเนินคดีอาญา
แก่ผูส้มัครผู ้นั้ นด้วย”14 ดังนั้ น ค าสั่งศาลในคดีการเลือกตั้ งท้องถ่ิน จึงมิใช่เป็นเพียงเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในทางแพ่งเท่านั้น แต่ยงัเป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในทางอาญาดว้ย ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ค าวินิจฉยัหรือค าสั่งศาลใน
คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จึงควรท่ีจะไดรั้บการทบทวนและแกไ้ขโดยศาลท่ีสูงกวา่ หรือโดยผูพ้ิพากษา
ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ตามหลกัการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล หรืออาจก าหนดให้สิทธิ
แก่คู่ความ มีสิทธิโตแ้ยง้ คดัคา้น ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลโดยน าหลกัการจ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกา
มาใช้ในบางกรณี ซ่ึงมีความส าคญัและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล เช่น การ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งน้ี เพื ่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
กระบวนการยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง 

ประการที่สาม ปัญหาความคลุมเครือของกฎหมายในการก าหนดเขตอ านาจศาล 
จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ก าหนดว่า 
ใหศ้าลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวนิิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                                                           
14พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545, มาตรา 96.  
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เม่ือพิจารณาตามถอ้ยค าในบทบญัญติัของ
กฎหมาย จะเห็นว่า อ านาจการในพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์ 
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง และอ านาจใน
การพิจารณาและวินิจฉยัคดีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดี
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลไวใ้น
มาตรา 239 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญ จากแนวค าวินิจฉยัของศาลท่ีผา่นมา
จึงไม่พบปัญหาในการตีความกฎหมาย แต่ในส่วนของอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง หากพิจารณาตามถอ้ยค าในบทบญัญติัของกฎหมาย จะเห็นวา่ ไม่มีการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลกรณีดงักล่าว รวมถึงค านิยามของกฎหมายที่มี
ความชดัเจนวา่ “คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ซ่ึงจะอยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญนั้น
ตอ้งเป็นคดีลกัษณะใด และจะรวมถึงคดีท่ีมีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งดว้ยหรือไม่ จึงเกิดปัญหาในการตีความกฎหมายระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 
ในคดีลกัษณะดงักล่าว ด้วยความเคารพต่อค าวินิจฉัยของศาล ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างค าสั่งศาล
เพื่อประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/255315 สรุปขอ้เทจ็จริงไดว้า่ ผูฟ้้องคดี
ไดย้ื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผูถู้กฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดั เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 เน่ืองจากเห็นว่า ผูถู้กฟ้องคดีทั้งสองได้วินิจฉัยและมีมติให้ถอนช่ือ
ผูฟ้้องคดีออกจากประกาศบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งไม่ประกาศรายช่ือผูฟ้้องคดีเป็น
ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง ค  าวินิจฉัยของผูถู้กฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อน่ึง ก่อนยื่นฟ้องคดีน้ี ผูฟ้้องคดีไดไ้ปยื่นค าร้องท่ีพิพาทกนัตามคดีน้ีต่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 340/2553 มาแลว้ ซ่ึงศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีค  าสั่งไม่รับค าร้องและให้
จ  าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีน้ีเป็นคดีพิพาท
เก่ียวกบัการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองในการจดัให้มีการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 236 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เมื่อเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
จึงไม่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แต่เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาและวินิจฉัย

                                                           
15ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553. 
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ของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลอุทธรณ์ภาค 8  มิไดว้ินิจฉยั
ในเร่ืองเขตอ านาจศาลวา่คดีพิพาทดงักล่าวอยูใ่นอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง ศาลปกครอง
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งส่งเร่ืองไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณา 
จึงมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง และใหจ้ าหน่ายคดีจากสารบบความของศาลปกครองสูงสุด 

นอกจากท่ีกล่าวมาน้ี ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.32/2553, ฟ.45/2553 
และ ฟ.48/2553 ก็ไดว้นิิจฉยัท านองเดียวกนั16 

จากแนวค าวินิจฉยัของศาลดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ ศาลปกครองสูงสุดยงัถือวา่การ
จดัการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการด าเนินกิจการทางปกครอง แต่เหตุท่ีไม่มี
อ านาจรับคดีดงักล่าวไวพ้ิจารณาวินิจฉัย เน่ืองจากเห็นว่า เป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยงัมีกฎหมายบญัญตัิขอ้ยกเวน้อ านาจของศาลปกครองไวต้าม
มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 255017 
ซ่ึงปัจจุบนั พระราชบญัญติัดงักล่าวยงัคงมีผลบงัคบัใช้ต่อไป ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24/255718 นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดยงัวินิจฉัยต่อไปว่า คดีดงักล่าวเป็นคดีท่ี
อยู่ในอ านาจการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดงันั้น จึงมีขอ้สังเกตวา่ คดีเร่ืองเดียวกนัน้ี ผูฟ้้องคดีไดไ้ป
ยื่นฟ้องต่อศาลทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม 
เห็นวา่ ไม่เป็นคดีที่เก่ียวกบัการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่รับค าร้องไวพ้ิจารณา เม่ือผูฟ้้องคดี
น าไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดกลบัเห็นว่า เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของ
ศาลอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีอ านาจรับคดีดงักล่าวไวพ้ิจารณาเช่นเดียวกนั จากขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวถือไดว้่า เป็นการปฏิเสธการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะการใช้
สิทธิทางศาลเพื่อขอใหต้รวจสอบการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใชอ้  านาจอนัมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง ทั้งน้ี สืบเน่ืองจาก 
การบญัญตัิกฎหมายที่มีความคลุมเครือหรือขาดความชดัเจนในเร่ืองเขตอ านาจศาล ในคดีท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินตามรัฐธรรมนูญ วา่ตอ้งเป็นคดีลกัษณะใด และบุคคลใดเป็นผูม้ีสิทธิ

                                                           
16ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.32/2553, ฟ.45/2553, ฟ.48/2553. 
17พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550, มาตรา 22. 
18ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24/2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ให้

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบงัคบัใชต้่อไป. 
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เสนอคดีต่อศาล และให้ใชสิ้ทธิต่อศาลใด จึงท าให้เกิดความสับสนและเขา้ใจคลาดเคล่ือนแก่ผูฟ้้องคดี 
ซ่ึงมีการน าคดีลกัษณะดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลอีกจ านวนมาก หากไม่มีการแกไ้ข อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการตีความกฎหมายเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีในภายภาคหน้าต่อไป 
และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  

ประการท่ีส่ี ปัญหาเก่ียวกับบทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการ
พิจารณาคดี จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 239 วรรคส่ี ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีบทบาทในการพิจารณา
และวนิิจฉยัช้ีขาดคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินหรือคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยวธีิพิจารณาและวนิิจฉยัคดีตอ้งใชร้ะบบ
ไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว จากการศึกษาพบวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายของศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคท่ีผา่นมา มีหลายคดีท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติัหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น 
ในทางปฏิบัติ ศาลอุทธรณ์ภาคส่วนใหญ่มักจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือทนายความซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากผู ้ถูกกล่าวหา เป็นผูซ้กัถาม
พยานดว้ยตนเองดงัเช่นวิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหา19 มากกวา่ที่จะใชว้ิธีพิจารณาคดีในระบบ
ไต่สวนซ่ึงกระท าโดยศาล นอกจากน้ี ในการท าค าวินิจฉยัหรือค าสั่งศาล ยงัพบวา่ ศาลอุทธรณ์ภาค
ในแต่ละศาลมีการท าค าวินิจฉัยหรือค าสั่งไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั แมว้่าการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของศาลจะเป็นไปตามอตัวิสัยของผูพ้ิพากษาแต่ละคน แต่การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีมาตรฐานการ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีแตกต่างกนั ถือเป็นการสร้างระบบการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีขอ้บกพร่อง
อย่างร้ายแรง20 กรณีดงักล่าว จึงเป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบับทบาทของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในฐานะท่ีเป็นองคก์รผูใ้ช้
อ  านาจตุลาการในระบบศาลยติุธรรม และเป็นองคก์รหลกัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ตอ้งพิจารณาและทบทวนเก่ียวกบัการก าหนดบทบาท 

                                                           
19จาก ความจ าเป็นในการจัดตั้งศาลคดีเลือกตั้ง (น. 72), โดย สุทธิพล ทวีชยัการ, 2555, กรุงเทพฯ: 

วทิยาลยัการยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม. 
20จาก การวินิจฉัยคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์

ภาคให้เป็นไปในแนวเดียวกัน (น.45), โดย ประพาฬ อนมาน, 2553, กรุงเทพฯ : วิทยาลยัการยุติธรรม 
ส านักงานศาลยติุธรรม. 
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อ านาจ และหนา้ที่ของผูพ้ ิพากษาหรือศาลในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่น
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

จากสภาพปัญหาทั้ งส่ีประการท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญซ่ึงจะต้อง
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ภายใตก้รอบแนวคิด ทฤษฎี ในทางกฎหมายมหาชน รวมถึง
เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษา ในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของประเทศไทย 
ท่ีก าลังจะมีข้ึน เพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสมในการน ามาปรับปรุง แก้ไข และพฒันากฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และหลกัการใชสิ้ทธิ
ทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

2. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาล
ในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบนั 

4. เพื่อศึกษาและหามาตรการที่เหมาะสมในการน ามาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เก่ียวกบัการ
จดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 การเลือกตั้งท้องถ่ินหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน เป็น
กระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลกัการกระจาย
อ านาจปกครอง โดยประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจะท าหนา้ที่ในการคดัเลือกบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้เขา้มาดูแลกิจการและบริหารงานภายในทอ้งถ่ินแทนตน ผ่านการเลือกตั้งซ่ึงตอ้งเป็นไปโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม หลกัการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม หรือหลกัการเลือกตั้งที่ยุติธรรม 
จึงเป็นหลกัการส าคญัที่รัฐจะตอ้งจดัให้การเลือกตั้งนั้นด าเนินไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้การคดัคา้นการเลือกตั้ง หากเห็นวา่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากน้ี ควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของ
การกระท าต่าง ๆ อนัเกิดจากการใชอ้ านาจของเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการจดัการเลือกตั้ง

DPU



13 

ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยผา่นกระบวนการยุติธรรมทางศาล ในฐานะ
ท่ีเป็นองคก์รตุลาการซ่ึงมุ่งเนน้ถึงการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั 
 การใชสิ้ทธิทางศาลหรือการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
จึงนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ในฐานะผูท้รงสิทธิพลเมืองหรือสิทธิในทางการเมืองส าหรับประเทศท่ีมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัควรไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมาย ตลอดจนการก าหนดเขตอ านาจศาล
ที่เหมาะสมในการพิจารณาคดี ซ่ึงจะท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายและการพิจารณาคดีของศาล
เป็นไปโดยถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามแก่ประเภทคดีซ่ึงมีนิติวิธีในทางกฎหมายท่ีแตกต่างกนั 
ทั้ งยงัสอดคล้องกับหลักแนวคิด ทฤษฎีในการแบ่งแยกระบบศาล ท่ีประสงค์จะให้การบังคับใช้
กฎหมายและการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเป็นไปตามความรู้ ความเช่ียวชาญ ของผูพ้ิพากษา
ของศาลในแต่ละระบบ ดงันั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ที่เก่ียวกบั
การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี  ในคดีการเลือกตั้งท ้องถิ่นของ
ประเทศไทย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด ทฤษฎี ในทางกฎหมายมหาชน และเพื่อให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายในกระบวนการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

  
1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มน้ี จะศึกษาหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน การใชสิ้ทธิทางศาล และเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแนวค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาล
ในคดีการเลือกตั้งท้องถ่ินท่ีผ่านมา ตลอดจนแนวทางในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาโดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในส่วนท่ี
เป็นต ารากฎหมาย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบ 
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(Comparative Study) โดยพิจารณาจากกฎหมายของประเทศดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 
1.6   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน และหลกัการใช้
สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 

2. ท าให้ทราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการก าหนดเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ินของประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาล
ในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบนั 

4. ท าใหท้ราบถึงมาตรการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการน ามาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย 

DPU



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเลือกตั้ง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

และการใช้สิทธิทางศาล 
 

การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย เก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
ความเป็นมาของการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน หลกัสิทธิและเสรีภาพ สิทธิเลือกตั้ง หลกัการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ ตลอดจนหลกัทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิ
ทางศาล การแบ่งแยกระบบศาล ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะศึกษาวิเคราะห์ถึง
สภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี  
ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินต่อไป 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งเป็นกลไกของการใช้อ านาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
ของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย โดยวิธีการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เลือกผูแ้ทนท่ีมีนโยบาย
ตรงกบัความตอ้งการของตนเองให้ไปใชอ้ านาจอธิปไตยแทนตนดว้ยความชอบธรรม เพื่อลดภาวะ
ความตึงเครียด ขจดัความขดัแยง้หรือการสืบต่ออ านาจ และเป็นกลไกท่ีจะควบคุมให้ผูแ้ทนท่ีด ารง
ต าแหน่งจากการเลือกตั้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะประชาชน
เป็นผูก้  าหนดอนาคตทางการเมืองของตนดว้ยการเลือกหรือไม่เลือกตนกลบัมาท าหนา้ท่ีอีก21  ดงันั้น 
การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ
อ านาจอธิปไตย และเป็นหลกัการพื้นฐานของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นัน่เอง 

2.1.1 ความหมายของการเลือกตั้ง 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายค าวา่ “เลือกตั้ง” หมายถึง 

เลือกสรรบุคคลให้เป็นผูแ้ทนหรือให้ด ารงต าแหน่ง ด้วยการออกเสียงลงคะแนน เช่น เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ เป็นตน้  

                                                 

 21จาก ระบบการเลือกตั้งกบัการเมืองไทย (น.11), โดย วชัรา ไชยสาร, 2544, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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การเลือกตั้งทั้งในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินต่างเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ี
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยด้วยวิธีการไปออกเสียง
เลือกตั้ง เลือกผูแ้ทนของตนเพื่อเขา้ไปท าหนา้ท่ีในรัฐสภา รัฐบาล หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นกลไกในการแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชนท่ีจะให้มีการกระท าหรือละเวน้การกระท า
อย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง รวมถึงการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน22 

จากความหมายของการเลือกตั้ง จึงท าให้เกิดสภาพการกระท าแทน โดยศาสตราจารย ์ 
ดร.หยดุ แสงอุทยั ไดอ้ธิบายไวเ้ป็น 3 นยั คือ23 

1) ผูแ้ทนตอ้งแสดงเจตจ านงของประชาชนผูเ้ลือกตั้งตนข้ึนมา หรือเรียกวา่ อยูใ่นระบบ
อาณัติมอบหมาย และไม่สามารถแสดงความเห็นของตนในท านองขดัหรือแยง้กบัเจตจ านงของ
ประชาชนผูเ้ลือกตั้ งตนข้ึนมา ความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้ทนกับราษฎรจึงมีลักษณะเป็นตวัการ
ตวัแทน 

2) ผูก้ระท าการแทนสามารถแสดงเจตจ านงของตนเองโดยอิสระ ไม่อยูใ่นพนัธะแห่ง
อาณติัมอบหมายใด ๆ ของผูเ้ลือกตั้งตนข้ึนมา ผูแ้ทนสามารถใชดุ้ลยพินิจตามความเห็นชอบของตนได ้

3) ผูก้ระท าการแทนสามารถแสดงเจตจ านงของชาติ โดยใหแ้สดงความคิดเห็นของตน
อย่างบริสุทธ์ิใจ แต่ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคัญและ 
ถือวา่เจตจ านงและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติอยูเ่หนือกวา่ทอ้งถ่ิน 

จากท่ีกล่าวมา “การเลือกตั้ง” (Election) จึงเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political Participation) อนัเป็นกลไกท่ี
แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องหรือสนับสนุนให้มีการกระท าห รือละเวน้การ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมือง หรือการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อประชาชน โดยประชาชนทัว่ไปจะเลือกผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ นโยบาย และ
วิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตน ด้วยความคาดหวงัว่าผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองเหล่านั้นจะน า
อุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศและท าหน้าท่ีพิทกัษ์รักษา

                                                 

 22 จาก การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น.5-7), โดย ปพนธีร์ ธีระพนัธ์, 
2553, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
 23จาก ค าอธิบายหลักเกณฑ์ท่ัวไปของการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2511 (น.128-129), โดย หยดุ แสงอุทยั ก, 2512, พระนคร: โอเดียนสโตร์. 
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ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในทางการเมือง 
การปกครองประชาชนนัน่เอง24 

2.1.2 ความส าคญัของการเลือกตั้ง 
 จากการศึกษาความหมายของการเลือกตั้ง ท าให้เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการ

ทางการเมืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการ
พฒันาการเมือง การปกครองประเทศ และสิทธิของประชาชนโดยตรง เพราะเป็นการใชอ้ านาจใน
การตดัสินใจต่าง ๆ แทนประชาชนโดยบุคคลซ่ึงประชาชนเลือกข้ึนมาให้ใช้อ านาจในการบริหาร
ประเทศรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในดา้นวิธีการด าเนินการปกครอง การก าหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง 
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปกครองประเทศ 

 รัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยนั้น 
ในระดบัชาติ การด าเนินการปกครองซ่ึงเป็นการใช้อ านาจอธิปไตย จะมีสถาบนัทางการเมืองเป็น
ผูใ้ช้อ  านาจปกครองแทน โดยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี สถาบนั
ทางการเมืองท่ีใช้อ านาจปกครองแทน ไดแ้ก่ ประธานาธิบดี ซ่ึงท าหน้าท่ีใช้อ านาจในทางบริหาร 
และรัฐสภาจะท าหน้าท่ีใช้อ านาจในทางนิติบญัญติัตามหลกัการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย ทั้งสอง
สถาบนัในระบบประธานาธิบดีน้ีค่อนขา้งจะเป็นอิสระต่อกนัมาก เพราะถือว่าทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบญัญติัต่างไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  

 ส าหรับรัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ประชาชนจะมอบอ านาจ
การปกครองให้แก่ผู ้แทนปวงชนซ่ึงจะท าหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติ ตามวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป 
ประชาชนจะเป็นผูเ้ลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็นผูใ้ห้ความ
เห็นชอบในการเลือกตวับุคคลผูท่ี้จะท าหน้าท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีจะให้ความ
เห็นชอบในการเลือกคณะรัฐมนตรีอีกชั้นหน่ึง โดยท่ีคณะรัฐมนตรีจะเป็นผูใ้ชอ้  านาจในทางบริหาร 
ในประเทศท่ีมีระบบพรรคการเมืองเขม้แข็งนั้น พรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้งและมีเสียงขา้ง
มากเกินก่ึงหน่ึงของสภาผูแ้ทนราษฎร จะได้รับมอบหมายให้จดัตั้ งรัฐบาล และหากไม่มีพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงไดเ้สียงขา้งมาก พรรคการเมืองท่ีไดรั้บเสียงมากกวา่พรรคการเมือง
อ่ืน ๆ จะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นแกนกลางในการจดัตั้งรัฐบาลแทน 

 การปกครองในระดบัทอ้งถิ่นนั้น เป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง 
และเป็นหลกัการพื้นฐานของการปกครองในระดบัชาติ โดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ต่างมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยไม่วา่จะเป็นการปกครองในระดบัชาติหรือระดบัทอ้งถ่ิน ต่างมีส่ิงส าคญัและมี
                                                 

24ระบบการเลือกตัง้กับการเมืองไทย  (น.10-11). เล่มเดิม. 

DPU



 18 

กระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั นัน่ก็คือ การเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชน
ผา่นทางผูแ้ทนท่ีตนเลือก เพื่อใชอ้  านาจแทนตน อีกทั้งยงัเป็นวิธีการท่ียุติธรรมท่ีสุดในการคดักรอง
บุคคล และเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเรียนรู้การปกครอง
ภายในรัฐอีกดว้ย25  จึงนบัวา่ การเลือกตั้งมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเมืองการปกครองของประเทศ
ท่ีเป็นประชาธิปไตย ไม่วา่จะเป็นระบบประธานาธิบดีหรือระบบรัฐสภา 

2.1.3 หลกัเกณฑใ์นการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งจะมีความหมายและถือวา่ชอบธรรมไดน้ั้น การไดม้าซ่ึงอ านาจของรัฐบาล

หรือผูป้กครองซ่ึงเป็นผูรั้บเลือกให้เป็นผูแ้ทนของปวงชน จะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัอนัเป็นท่ี
ยอมรับไดใ้นระดบัสากล ดงัน้ี26 

1)  หลกัความอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of election) กล่าวคือ การออกเสียงเลือกตั้ง
จะตอ้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการบงัคบัหรือการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นเหตุให้การเลือกตั้งถูก
บิดเบือนไปจากเจตจ านงท่ีแทจ้ริงของผูอ้อกเสียงเลือกตั้ง 

2)  หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา (Periodic election) โดยจะตอ้งมีก าหนดเวลา
การเลือกตั้งท่ีแน่นอน เช่น ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งโดยปกติทุก 4 ปี หรือ 5 ปี เป็นตน้ 

3) หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริงหรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Genuine election) กล่าวคือ 
รัฐบาลมีหน้าท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมตามตวับท
กฎหมาย และจดัให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการด าเนินการเลือกตั้งให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหมี้การคดัคา้นการเลือกตั้งได ้หากการเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม 

4)  หลกัการออกเสียงทัว่ไป (Universal suffrage) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการออกเสียง
เลือกตั้งอย่างทัว่ถึง เวน้แต่ท่ีมีขอ้จ ากดัอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป เช่น ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็กและ
บุคคลท่ีมีจิตบกพร่อง เป็นตน้ 

5)  หลกัการเลือกตั้งอยา่งเสมอภาค (Equal suffrage) หมายความวา่ บุคคลท่ีมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง มีสิทธิคนละหน่ึงเสียง และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน ้าหนกัเท่ากนั 

2.1.4 วธีิการเลือกตั้ง 
 การก าหนดวธีิการเลือกตั้งหรือการออกเสียงเลือกตั้งนั้น ในแต่ละประเทศจะมีวิธีการท่ี

แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ในการจดัการ
เลือกตั้งคร้ังนั้น และสอดคลอ้งกบันโยบาย รูปแบบการปกครองภายในประเทศ ปัจจุบนัวิธีการ
เลือกตั้งแบ่งออกเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่  
                                                 

 25การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น. 6-7). เล่มเดิม. 
 26ระบบการเลือกตัง้กับการเมืองไทย  (น. 12-13). เล่มเดิม. 
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1) การเลือกตั้งโดยตรง หมายถึง การเลือกตั้งท่ีประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไดใ้ช้
วจิารณญาณของตนเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งในแต่ละต าแหน่งโดยตรง คะแนนเสียงท่ีไดรั้บจากการ
เลือกตั้ง จะเป็นเคร่ืองวดัวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดจะชนะการเลือกตั้งในคร้ังนั้น เช่น การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งโดยตรง 

2) การเลือกตั้งโดยออ้ม หมายถึง การที่ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งเลือกคณะบุคคล
คณะหน่ึงเขา้มาท าหนา้ท่ีเลือกตั้งแทนตน (Election College) เป็นการมอบหมายสิทธิในการเลือกตั้ง
ให้แก่คณะบุคคลดงักล่าวท าการเลือกตั้งแทนตนโดยเด็ดขาด การเลือกตั้งวิธีน้ี ใชใ้นกรณีท่ีเห็นว่า
คณะบุคคลที่เขา้ไปท าการเลือกตั้งนั้น จะมีสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการใชว้ิจารณญาณ
ท าหนา้ท่ีเลือกตั้งไดดี้กวา่ตน 

2.1.5 ประเภทของการเลือกตั้ง  
การแบ่งประเภทของการเลือกตั้งข้ึนอยู่กับการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่ง

ประเภท หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการแบ่งประเภทของการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์ลกัษณะท่ีมา
ของการจดัการเลือกตั้ง หลกัเกณฑก์ารก าหนดเขตเลือกตั้ง หรือหลกัเกณฑ์วิธีการคิดคะแนน เป็นตน้ 
แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะการแบ่งประเภทของการเลือกตั้งซ่ึงถือหลกัเกณฑ์ตามลกัษณะท่ีมา
ของการจดัการเลือกตั้ง โดยแบ่งประเภทของการเลือกตั้ง ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การเลือกตั้งทัว่ไป (General - Election) หมายถึง การเลือกตั้งท่ีผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งทัว่ประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อม ๆ กนั การเลือกตั้งทัว่ไป มี 2 กรณี คือ ครบวาระท่ี
จะต้องมีการเลือกตั้ง และยุบสภาผูแ้ทนราษฎร การเลือกตั้งทั่วไปน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีวดักระแส
ความคิดทางการเมืองของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จะช้ีวดัไดม้ากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัระบบ
พรรคการเมืองของประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ประเทศในระบบสองพรรคการเมือง การเลือกตั้งทัว่ไป
จะเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าประชาชนยงัคงสนบัสนุนรัฐบาลเดิมอีกหรือไม่ 
ส าหรับประเทศท่ีเป็นระบบหลายพรรคการเมือง ลกัษณะการจดัตั้งรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลแบบผสม 
ผลการเลือกตั้งทัว่ไปจึงไม่อาจช้ีวดัไดช้ดัเจนวา่ประชาชนตอ้งการรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม่ 
เพราะการจดัตั้งรัฐบาลข้ึนอยู่กบัการรวบรวมเสียงขา้งมากของพรรคการเมืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
ภายหลงัจากการประกาศผลการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งทัว่ไปก็ยงัเป็นภาพสะทอ้น
ความคิดเห็นในวฒันธรรมทางการเมือง และแนวโน้มของกระแสความคิดทางการเมืองของ
ประชาชนในประเทศหรือในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ความแตกต่างของจ านวนผูไ้ปใช้
สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองกบัเขตชนบท ปริมาณและลกัษณะการซ้ือสิทธิขายเสียงในเขตเลือกตั้ง
ต่าง ๆ หรือความนิยมของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงในเขตเมืองและเขตชนบท เป็นตน้ 
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2) การเลือกตั้งซ่อม (By - election) หมายถึง การเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้ส้ินสุดลงก่อนครบวาระ หรือขาดจากการเป็น 
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง เช่น ตาย ลาออก หรือเพราะเหตุอ่ืน ๆ เช่น กรณีมีค าพิพากษาหรือ
ค าวินิจฉยัของศาลว่าการเลือกตั้งท่ีผา่นมาเป็นการไม่ชอบ จึงตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการ
เลือกตั้งซ่อม เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคนใหม่มาแทนท่ีผูท่ี้พน้จากการเป็นสมาชิกภาพ
นัน่เอง  การเลือกตั้งซ่อมอาจจะมีความส าคญัไม่เท่ากบัการเลือกตั้งทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้ง
ซ่อมในเขตเลือกตั้งท่ีประชาชนมีความสนใจในทางการเมืองอยู่แล้ว จะเป็นเคร่ืองมือในการวดั
ความนิยมในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงหรือรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้27 

 
2.2 หลกัและความเป็นมาของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 หลกัการส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึง ไดแ้ก่ หลกัการ
ท่ีรัฐจะตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง (Self-Government) โดยทั้ง
ฝ่ายนิติบญัญติั (Legislative Power) และฝ่ายบริหาร (Government Power) ต่างมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งทางตรงหรือทางออ้ม  

โดยทัว่ไปฝ่ายนิติบญัญติัจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หลกัการดงักล่าวน้ี
มีการปฏิบติักนัในทุกประเทศ แต่ฝ่ายบริหารนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีท่ีมาใน 2 ลกัษณะ คือ ถา้เป็น
การปกครองในระบบประธานาธิบดี ประชาชนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ
เพื่อท าหน้าท่ีในการปกครองและบริหารประเทศโดยตรง แต่ถา้เป็นการปกครองในระบบรัฐสภา 
รัฐธรรมนูญจะก าหนดใหผู้แ้ทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผูท้  าหน้าที่เลือกตั้ง
คณะรัฐบาล ซ่ึงประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้เขา้มาท าหนา้ท่ีในการบริหาร
ประเทศซ่ึงเป็นการเลือกตั้งทางออ้ม 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา แบ่งการเลือกตั้ง
ออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ การเลือกตั้งในระดบัชาติ และการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 

การเลือกตั้งในระดับชาติ รัฐธรรมนูญจะก าหนดให้มีรัฐสภา ประกอบด้วย สภา
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา โดยทั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่างมาจากการ
เลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน สภาผู ้แทนราษฎรจะเป็นผู ้แต่งตั้ งนายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือผูท่ี้เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

การเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน มาจากหลกัการท่ีรัฐตอ้งการให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ิน
ในการปกครองตนเอง (Self-government) ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงทอ้งถ่ินใด
                                                 

 27แหล่งเดิม. (น.13-15). 
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มีลกัษณะท่ีสามารถปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการจดัตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ีเอง ประกอบด้วย สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน28  

 ก่อนท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัและความเป็นมาของการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัเป็นท่ีมาของการจดัให้มีการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนัน่เอง 

ดงัท่ีกล่าวแลว้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึง 
คือ รัฐจะตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยให้ความเป็นอิสระแก่
ทอ้งถ่ินในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น หลกัการดงักล่าวน้ี
มีลกัษณะเป็นการกระจายอ านาจการปกครองให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเป็นทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการกระจายอ านาจท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในประเทศต่าง ๆ 

แนวคิดการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบหน่ึง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ไดป้กครองกนัเอง รวมทั้งสามารถท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างอิสระ ปลอดจากการช้ีน าของรัฐบาล นอกจากแนวคิดน้ี บางประเทศยงัใช้วิธีการอ่ืน
ในการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ไดแ้ก่  หลกัการรวมอ านาจปกครอง  

2.2.1 หลกัการรวมอ านาจปกครอง29 
 การรวมอ านาจปกครองเป็นการจดัระเบียบการปกครองประเทศที่มีการรวมอ านาจ

การปกครองทั้งหมดไวท่ี้ “ส่วนกลาง” ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมของรัฐ และมีเจ้าหน้าท่ีของ
ส่วนกลางซ่ึงข้ึนตรงต่อกนัตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา เป็นผูด้  าเนินการปกครองตลอดอาณาเขต
ของประเทศ  

การรวมอ านาจปกครอง สามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ การรวมศูนยอ์ านาจการปกครอง 
และการกระจายการรวมศูนยอ์ านาจการปกครอง  

 1) การรวมศูนย์อ านาจการปกครอง เป็นการปกครองภายในประเทศรูปแบบหน่ึงท่ี
ก าหนดใหอ้ านาจในการตดัสินใจทั้งหลายท่ีเก่ียวกบัการปกครองประเทศ หรือเ ก่ียวกับการจัดท า
บริการสาธารณะเป็นของส่วนกลาง โดยไม่มีการมอบอ านาจในการตดัสินใจในบางเร่ืองไปให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของส่วนกลางท่ีถูกไปประจ าในภูมิภาค การปกครองประเทศดว้ยวิธีการรวมศูนยอ์ านาจ
การปกครองน้ี เป็นการปกครองประเทศท่ี “สร้างภาระ” ให้กับส่วนกลางเป็นอันมาก เพราะ

                                                 
28จาก คู่มือใบเหลืองใบแดง (น.9-17), โดย เสรี สุวรรณภานนท,์ 2548, กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย.์ 
29จาก การปกครองส่วนท้องถ่ิน (น.21-22), โดย นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ก, 2552, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
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ส่วนกลางจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตนเองในทุกเร่ืองเก่ียวกบัการปกครองและการจดัท าบริการ
สาธารณะซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 2) การกระจายการรวมศูนยอ์ านาจการปกครอง หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนวา่ การแบ่งอ านาจ
ปกครอง หรือการแบ่งอ านาจใหแ้ก่ส่วนภูมิภาค เป็นรูปแบบการปกครองท่ีส่วนกลางไดม้อบอ านาจ
ในการตดัสินใจบางเร่ืองบางระดบัให้แก่ตวัแทนหรือเจา้ที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจ ายงั
ส่วนภูมิภาคของประเทศ โดยตวัแทนหรือเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้น สามารถด าเนินการวินิจฉยัและสั่งการ
บางอยา่งไดต้ามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 

 หลักการกระจายการรวมศูนย์อ านาจการปกครองน้ี นับเป็นก้าวแรกท่ีจะน าไปสู่
หลกัการกระจายอ านาจการปกครอง เพราะเม่ือมีการมอบอ านาจในการตดัสินใจบางเร่ืองบางระดบั
ให้แก่ตวัแทนหรือเจา้หน้าท่ีของส่วนกลางท่ีถูกส่งไปประจ ายงัส่วนภูมิภาคแล้ว ก็เท่ากบัเป็นการ
มอบกิจการให้ตวัแทนหรือเจา้หน้าท่ีนั้นจดัท าไดเ้องบางส่วน นอกจากน้ี การกระจายการรวมศูนย์
อ านาจการปกครองยงัท าให้กิจการต่าง ๆ ด าเนินไปรวดเร็วข้ึนโดยไม่ตอ้งส่งเร่ืองไปให้ส่วนกลาง
ตดัสินใจในทุก ๆ เร่ือง  

2.2.2 หลกัการกระจายอ านาจปกครอง 
 การกระจายอ านาจปกครองเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการจดัการปกครองประเทศท่ีรัฐมอบ

อ านาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของส่วนกลาง เพื่อจดัท าบริการ
สาธารณะบางอยา่ง โดยใหมี้ความเป็นอิสระในการด าเนินการและไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
ส่วนกลาง แต่จะอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส่วนกลางแทน30 

 หลกัการกระจายอ านาจปกครอง สามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ31 
1) การกระจายอ านาจทางเขตแดน เป็นการกระจายอ านาจท่ีมีจุดเร่ิมต้นมาจาก

แนวความคิดทางการเมืองซ่ึงเน้นถึงความส าคญัของการเลือกตั้ง และมีความเห็นเก่ียวกับการ
กระจายอ านาจว่าเป็นการใช้อ านาจโดยตรงของประชาชนผู ้เป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยในการ
ปกครอง หากเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ินยงัคงได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลางอยู่อีก ก็จะเป็นการรวม
อ านาจปกครองไม่ใช่การกระจายอ านาจปกครอง ดงันั้น การกระจายอ านาจในความหมายน้ี จึงตอ้ง
มีองค์กรปกครองทางเขตแดนเกิดข้ึน เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ินเป็นอิสระจากส่วนกลาง และไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ส่วนกลาง แต่จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ก ากบัดูแล ของส่วนกลางเท่านั้น ความหมายของการกระจาย
อ านาจในแง่น้ีก็คือ การยอมรับของรัฐวา่สามารถมีกิจการของทอ้งถ่ินท่ีมีระบบบริหารของตนเองได้
                                                 

30แหล่งเดิม. (น.23-24). 
31จาก ค าอธิบายกฎหมายปกครอง (น.122-124), โดย ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2553, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
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ภายใตก้ารควบคุมก ากบัดูแลของรัฐ รัฐจึงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นข้ึนมาเพื่อด าเนินการ
และใหมี้สภาพเป็นนิติบุคคล 

 2)  การกระจายอ านาจทางบริการ ในรัฐสมยัใหม่กิจการที่รัฐจะตอ้งท ามีเพิ่มมากข้ึน
และสลบัซับซ้อนมากกว่าเดิม ท าให้รัฐตอ้งเขา้ไปจดัท ากิจการดงักล่าวในรูปแบบขององค์กรซ่ึง
ไดรั้บการกระจายอ านาจทางบริการ ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ สังคม กีฬา และวฒันธรรม เป็นตน้ 
โดยให้กิจการนั้น ๆ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐ มีทรัพยสิ์นของตนเอง มีผูบ้ริหารของตนเอง 
การจดัท าบริการสาธารณะไม่ไดถู้กจ ากดัหรือก าหนดขอบเขตของกิจกรรมโดยพื้นท่ีหรือเขตแดน 
แต่เป็นเร่ืองของทางเทคนิค เช่น เร่ืองของการไฟฟ้า การประปา การโทรศพัท ์เป็นตน้ แต่นิติบุคคล
ท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจทางบริการยงัตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ก ากบัดูแลของรัฐดว้ยเช่นกนั 

3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์รซ่ึงไดรั้บการกระจายอ านาจ   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองค์กรซ่ึงไดรั้บการกระจายอ านาจไม่ใช่เป็นความสัมพนัธ์

ในแง่ของการควบคุมบงัคบับญัชา แต่เป็นความสัมพนัธ์ในแง่ของการก ากบัดูแล ซ่ึงการควบคุมทั้ง
สองประเภทน้ีมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 (1) อ านาจบงัคบับญัชา คือ อ านาจที่หวัหนา้หน่วยงานใชป้กครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เช่น การท่ีรัฐมนตรีใช้อ านาจบงัคบับญัชาเหนือเจา้หนา้ท่ีทั้งหลายภายในกระทรวง อ านาจบงัคบั
บญัชาจึงเป็นอ านาจท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถสั่งการใด ๆ ก็ได ้ตามท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม สามารถ
กลับ แก้ ยกเลิก เพิกถอนค าสั่งหรือการกระท าใด ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้เสมอ เวน้แต่จะมี
กฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นประการอ่ืน  

(2) อ านาจก ากับดูแล อ านาจก ากับดูแลนั้ นไม่ใช่เร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา แต่เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคลท่ีมีอ านาจ
ก ากับองค์กรท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดยองค์กรหรือบุคคลท่ีมีอ านาจก ากับดูแล มีอ านาจ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล ดว้ยการให้
ความเห็นชอบ ยบัย ั้ง หรือเพิกถอนการกระท าขององค์กรท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล หรือเข้า
ด าเนินการแทนในกรณีท่ีองคก์รท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลไม่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี ตลอดจน
ถอดถอนเจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล ดงันั้น อ านาจการก ากบั
ดูแลจึงเป็นอ านาจท่ีมีเง่ือนไข คือ จะใช้ได้ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจและตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 
 2.2.3  ความเป็นมาของการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  จุดเร่ิมต้นของการปกครองส่วนท้องถ่ิน มาจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  
พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร์ยึดอ านาจและเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
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มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญ ภายหลงัแต่
นั้นมา ประเทศไทยจึงได้มีการจดัระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดย 
ในปี พ.ศ. 2476 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวา่ดว้ยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม  
พ.ศ. 2476 ข้ึน ก าหนดให้มีการจดัตั้งระเบียบราชการบริหารออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน การจดัระเบียบราชการ
บริหารเช่นน้ี เป็นการน าหลกัการกระจายอ านาจปกครองให้แก่ทอ้งถ่ินมาใชอ้ยา่งเป็นทางการ และ
เป็นคร้ังแรก โดยจะเห็นไดจ้าก มีการตราพระราชบญัญติัจดัตั้งระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึนใช้
บงัคบั มีการยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมา พระราชบัญญัติ น้ี  
ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2481 ข้ึนใชแ้ทน จนกระทัง่ในปี
พ.ศ. 2486 ไดมี้การยกเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2481 โดยพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2486  

หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2496 มีการยกเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2486 และ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนบงัคบัแทน ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัคงใช้
บงัคบัอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบนั32 จึงอาจกล่าวไดว้่า เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบแรกตามหลกัการกระจายอ านาจปกครองของประเทศไทย 

ปัจจุบนัการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังล่าสุดโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2553 โดยมาตรา 4 ก าหนดให้การจดัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน33 
  การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ก าหนดวา่ ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่  
  (1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
  (2) เทศบาล  
  (3) สุขาภิบาล  
  (4) ราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายก าหนด (ปัจจุบนัไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา) 

                                                 
32การปกครองส่วนท้องถ่ิน (น.31-32). เล่มเดิม. 
33พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534, มาตรา 4, 70. 
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ในการจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูเ้ขียนขอกล่าวถึงเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประเด็นปัญหาขอ้โตแ้ยง้จากการจดัการเลือกตั้ง อนัน ามาสู่การฟ้องคดี
ต่อศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินมากกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบอ่ืน ดงัน้ี 

1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
การจดัระเบียบราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินในรูปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 254034 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ซ่ึงมาตรา 7 ก าหนดว่า “ในจงัหวดัหน่ึงให้มี
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และนายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั และมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน” 
และมาตรา 8 ก าหนดวา่ “ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
เขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่เขตจงัหวดั”  จึงเห็นไดว้า่ ในจงัหวดัหน่ึง ๆ นั้น จะมีรูปแบบ
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพียงจงัหวดัละหน่ึงแห่งเท่านั้น 

ส าหรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ย สภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยมาตรา 9 ก าหนดว่า “สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัตอ้งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” ในส่วนของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงก็คือ นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั มาตรา 35 ก าหนดวา่ “ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคนหน่ึง
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” ดงันั้น ทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัต่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตจงัหวดันั้นตามกฎหมายวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
  2) เทศบาล 
  ดงัท่ีกล่าวในเบ้ืองตน้แลว้วา่ เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบแรก
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามหลกัการกระจายอ านาจปกครอง เร่ิมแต่การตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล 
พ.ศ. 2479 จนกระทัง่มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั35 
มีการแกไ้ขเพิ่มเติมรวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง แกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 7 ก าหนดว่า “เม่ือทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จดัตั้ง
                                                 

34 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540, มาตรา 7, 8 , 9, 35 
35 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496, มาตรา 7, 14, 15, 48 ทว.ิ 
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ทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี” วรรคสอง
ก าหนดวา่ “ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน” 
ดงันั้น เทศบาลจึงมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
  ส าหรับโครงสร้างของเทศบาล ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 14 
ก าหนดวา่ “องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” มาตรา 15 ก าหนดว่า 
“สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” มาตรา 48 ทวิ ก าหนดวา่ 
“ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน" ดังนั้น ทั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเช่นเดียวกบัสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและ
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 (3) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ในปี พ.ศ. 2495 มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ พ.ศ. 2495 ข้ึนใช้
แทนพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2499 มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2499 ข้ึนใช้
บงัคบั กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ าหนดเพิ่มการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ข้ึนอีกรูปแบบหน่ึง ในคร้ังนั้นจึงเกิดมีการปกครองในรูปแบบ “สภาต าบล” ข้ึน โดยมีแนวคิดมาจาก
การท่ีการปกครองทอ้งท่ีต าบล หมู่บา้น ยงัไม่มีลกัษณะเป็นชุมชนท่ีมีความเจริญพอจะยกระดบัข้ึน
เป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลหรือสุขาภิบาลได ้ดงันั้น การจะพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งฝึกสอนและให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไดมี้โอกาส
ร่วมฝึกปฏิบติัดว้ย กระทรวงมหาดไทยจึงมีค าสั่งท่ี 222/2499 ใหจ้ดัตั้งสภาต าบลข้ึน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 
2499 จดัตั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเรียกวา่ “องคก์ารบริหารส่วนต าบล” มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของนายอ าเภอและผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ในปี พ.ศ. 2515 มีการออกประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม
2515 ยกเลิกหน่วยการปกครองแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลรูปแบบเดิม และ
เปล่ียนเป็น “สภาต าบล” ท่ีมีคณะกรรมการสภาต าบลโดยมีก านนัเป็นประธาน มีผูใ้หญ่บา้น แพทย์
ประจ าต าบล และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรหมู่บา้นละ 1 คน เป็น
กรรมการ  
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จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2537 ไดม้ีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 326 ลงวนัที่ 13 
ธนัวาคม 2515 และตราพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ข้ึนใช้
บงัคบัแทน โดยเหตุผลหลกัในการตราพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี เน่ืองจากสภาต าบลตามประกาศ
คณะปฏิวติัดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถบริหารและด าเนินกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัคงใชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั36 

ส าหรับโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นไปตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 253737 แกไ้ขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 40 ก าหนดวา่ “สภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท 
หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสอง อาจจดัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็น
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุช่ือ
และเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไวด้้วย”  มาตรา 44 ก าหนดว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล” มาตรา 45 
ก าหนดว่า “สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวนหมู่บา้นละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น” มาตรา 58 ก าหนดวา่ “ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” ดงันั้น ทั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเช่นเดียวกนั 

จึงสรุปไดว้่า ความเป็นมาของการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีรูปแบบมาจาก
การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะหลกัการท่ีใช้ในการจดัระเบียบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีการจดัตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ข้ึนมานั้น ไม่วา่จะเป็น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรือองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ต่างมีโครงสร้างและรูปแบบการปกครองท่ีมีความคล้ายคลึงกนั และมาจากหลกัการ
กระจายอ านาจปกครองเช่นเดียวกนั โดยมีโครงสร้างการบริหารประกอบดว้ย สภาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้น 
                                                 

36การปกครองส่วนท้องถ่ิน (น.56-57). เล่มเดิม. 
37พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537, มาตรา 40, 44, 45, 58. 
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ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน ปัจจุบันได้แก่ 
พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 อนัเป็นกฎหมายท่ี
ก าหนดวิธีการและการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และยงัมีบทก าหนดโทษ
ในทางอาญาส าหรับผูฝ่้าฝืนหรือกระท าความผดิต่อกฎหมายดงักล่าวอีกดว้ย 
 2.2.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

เดิมการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีท่ีมา 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
และประเภทท่ีมาจากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งจะมีจ านวนมากกว่า
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมาจากการแต่งตั้ง38  

ภายหลงัจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีผลบงัคบัใช้ ไดมี้
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหม่ โดย
ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ินต่างต้องมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้าก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 28539 
ซ่ึงบญัญติัวา่ 

“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 
 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 
 คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 สมาชิกสภาท้องถ่ินและคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละส่ีปี 
 คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะเป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน มิได ้
 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั” 

                                                 
38จาก ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินในระบบกฎหมาย

ปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย (น.37), โดย มานะ อ่อนทว้ม, 2551, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
39รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 285. 
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จะเห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น เร่ิมมีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน ตั้งแต่มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ก าหนดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
สภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ส่วนคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีท่ีมา 2 รูปแบบ คือ มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมาจากความเห็นชอบของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน โดยหลกัเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ปัจจุบนักฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545 
ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 และ
ใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

หลงัจากมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แทนนั้น หลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินยงัคงน าไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เช่นเดิม ดงัจะเห็นไดจ้าก มาตรา 28440 ซ่ึงบญัญติัวา่  
 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 
 คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปี 
 คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะเป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน และจะมีผลประโยชน์ขดักนักบัการด ารงต าแหน่งตามท่ีกฎหมายบญัญติัมิได ้
 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูมี้สิทธิรับเลือกตั้ง หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
สภาชิกทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

                                                 
40รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 284. 
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 ในกรณีท่ีคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งทั้งคณะหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพน้จาก
ต าแหน่งและจ าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว  
มิใหน้ าบทบญัญติัวรรคสามและวรรคหกมาใชบ้งัคบั ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีโครงสร้างการบริหารท่ีแตกต่าง
จากท่ีบญัญัติไวใ้นมาตราน้ี ให้กระท าได้ตามท่ีกฎหมายบัญญติั แต่คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 หลงัจากมีการเขา้ควบคุมอ านาจการปกครองประเทศโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดอ้อกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 ซ่ึง
ก าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง จึงมีผลกระทบต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารถิ่นตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว 
และหากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินว่างลง อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนั้นได ้ดงันั้น เพื่อให้การท าหน้าที่บริหารงาน 
และจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในช่วงเวลาซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ียงัไม่อาจจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินได้โดยเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว41 
ซ่ึงผูเ้ขียนจะขอน าเสนอเฉพาะขอ้ท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการไดม้าและการพน้จากต าแหน่งของ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัดงักล่าว ดงัน้ี  

“ขอ้ 1. ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งครบวาระหรือ
พน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้งดการจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้นไปก่อนจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง โดยใน
ระหวา่งน้ีใหด้ าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ี 

สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีมีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท่ีเหลืออยู่นั้นเป็นอนัส้ินสุดลงนับแต่
วนัท่ีจ  านวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึง 

ขอ้ 2. เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินในระหวา่งท่ียงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน ตามขอ้ 1 ให้ใช้วิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และความสามารถดา้นการบริหารงาน
                                                 

41ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นการชัว่คราว. 
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ท้องถ่ิน การคลังท้องถ่ิน การศึกษาท้องถ่ิน การอนามัยและสาธารณสุข กฎหมาย ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โยธาธิการ ผงัเมือง หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือดา้นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร โดยอยา่งนอ้ยสองในสามของจ านวน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทั้งหมดตอ้งเป็นขา้ราชการหรือเคยเป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบัช านาญการพิเศษ
หรือระดบั 8 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึงพฤติกรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ความเป็นกลางทางการเมืองเป็นท่ีประจกัษข์องผูท่ี้จะไดรั้บการคดัเลือกดว้ย  

ขอ้ 8. ใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามประกาศน้ีด ารงต าแหน่งจนกวา่จะมีการ
จดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปรับหนา้ท่ีในระหวา่งน้ีมิให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยวาระ
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตามกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบั 

ขอ้ 11. ในกรณีท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินครบวาระหรือว่างลง ให้ปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้การบริหารงานบุคคลเร่ืองใดเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจะท าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงไดต้่อเมื่อไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล แลว้แต่กรณีก่อน” 

จะเห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 85/2557 เป็นการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการชัว่คราวในการไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่ใช่
การไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาน โดยก าหนดให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาจากการการ
คดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ส่วนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดให้ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นปฏิบตัิหนา้ที่แทนเป็นการชัว่คราวในระหวา่งสถานการณ์ที่ประเทศไทยยงัไม่มีรัฐธรรมนูญ
ฉบบัใหม่ใชแ้ทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

2.2.5   องคก์รในการควบคุมและด าเนินการจดัการเลือกตั้ง 
การจดัการเลือกตั้งนบัตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยและศาลยุติธรรม 
แมจ้ะมีการจดัตั้งองค์กรที่เรียกว่า “คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง” ข้ึนในยุคหลงั ๆ 
แต่คณะกรรมการดงักล่าวก็มิไดมี้บทบาทส าคญัเพียงพอท่ีจะท าให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปดว้ยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม แม้จะมีข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดูแลการเลือกตั้งต่อไป แต่ก็อาจท าให้
สาธารณชนมีความกงัวลใจเก่ียวกบัความเป็นกลางของเจา้พนกังาน ซ่ึงบางคร้ังถึงกบัมีขอ้ครหาวา่
มีความเอนเอียงไปตามผูมี้อ านาจทางการเมืองซ่ึงบริหารกระทรวงมหาดไทย ดงันั้น ผูร่้างรัฐธรรมนูญ
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จึงไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีองคก์รอิสระท่ีจะมาท าหนา้ท่ีดงักล่าวแทน จึงไดบ้ญัญติัให้มี
คณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นหมวดท่ี 6 ส่วนท่ี 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ตั้งแต่มาตรา 136-14842 โดยไดต้น้แบบมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
หลายประเทศ เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นตน้43  

 ต่อมาเม่ือมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และ
ไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แทน เร่ืองคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดบ้ญัญตัิไวใ้นหมวดที่ 11 ส่วนที่ 1 ตั้งแต่มาตรา 229-24144 โดยก าหนดให้เป็น
องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

การจดัตั้งองคก์รภายในของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวดั และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดงัน้ี 

(1)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ตามรัฐธรรมแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 229 ก าหนดให้ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน
และกรรมการอ่ืนอีกส่ีคน ซ่ึงพระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผูซ่ึ้งมีความ
เป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นที่ประจกัษ์ โดยให้ประธานวุฒิสภาลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการ ดังนั้ น ในส่วนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเป็นส่วนท่ีก าหนดไวโ้ดยตรงในรัฐธรรมนูญ 

(2)  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั  
โครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ไม่ไดบ้ญัญตัิไวโ้ดยตรงใน

รัฐธรรมนูญ แต่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ซ่ึงบญัญติัวา่  
  “ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั คณะอนุกรรมการ บุคคล คณะบุคคล หรือผูแ้ทนองค์การ
เอกชน เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได ้

                                                 
42รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 136-148. 
43จาก กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (น.79-80), โดย สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2542, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
44รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 229-241. 
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หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การพน้จากต าแหน่ง ค่าตอบแทน และการสงเคราะห์อ่ืน 
รวมทั้งวิธีปฏิบติังานและการประเมิลผลการปฏิบติังานของบุคคลตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด” 

(3) ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 235 วรรคสาม บญัญติัวา่ “ให้มีส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบญัญติั”  เหตุผลท่ีผูร่้างรัฐธรรมนูญก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
หน่วยงานอิสระเน่ืองจากไม่ประสงค์ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลการเลือกตั้งตอ้งตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติั จึงบญัญติัให้ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น
หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง
โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุด และกิจการของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่
ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน45 

ส าหรับอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น หากพิจารณาตามรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตั้งแต่ มาตรา 235 – 236 ก าหนดบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไวใ้นกรณี ดงัน้ี 

มาตรา 235 บญัญติัวา่ “คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือ
จดัให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมาย
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง” 

มาตรา 236 บญัญติัวา่ “คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบก าหนดการทั้งหลายอนัจ าเป็นแก่การปฏิบติัตาม

กฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ
ด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งและผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริต
                                                 

45กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (น.85). เล่มเดิม. 
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และเท่ียงธรรม และก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินการของรัฐในการสนบัสนุนให้การเลือกตั้งมีความ
เสมอภาค และมีโอกาสทดัเทียมกนัในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกบัขอ้ห้ามในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ขณะอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 181 โดยค านึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และ
ค านึงถึงความสุจริต เท่ียงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตั้ง 

(3) ก าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนบัสนุน
ทางการเงินโดยรัฐ การใชจ่้ายเงินของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบบญัชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ใน
การลงคะแนนเลือกตั้ง 

(4) มีค  าสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบติัการทั้งหลายอนัจ าเป็นตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 235 วรรคสอง 

(5) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึน
ตามกฎหมาย ตามมาตรา 235  

(6) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้ง
หน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และส่งเสริมการมีส่วนทางการเมืองของประชาชน 

(9) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ี

เกี่ยวขอ้งจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ ้อยค า  ตลอดจนขอให้พนักงานอยัการ 
พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
ด าเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบติัหนา้ท่ี การสืบสวน สอบสวน หรือวนิิจฉยัช้ีขาด 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแ้ทนองคก์ารเอกชน 
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีมอบหมาย” 
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2.3 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิเลือกตั้ง 
 สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิพื้นฐานตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็น

สิทธิประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือการสร้างเจตนารมณ์กบัรัฐในทาง
การเมือง  จึงจดัอยู่ในกลุ่มสิทธิและเสรีภาพประเภทสิทธิพลเมืองตามหลกัการแบ่งประเภทของ
สิทธิและเสรีภาพ โดยพิจารณาในแง่ของผูท้รงสิทธิ ดงันั้น ก่อนจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้ง 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ และความสัมพนัธ์
ระหว่างสิทธิเลือกตั้งกบัอ านาจอธิปไตย อนัจะท าให้ทราบถึงความส าคญัของสิทธิเลือกตั้ง 
เพื ่อน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยเฉพาะสิทธิเลือกตั้งต่อไป 

2.3.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิและเสรีภาพเป็นขอ้ความคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี

จะเห็นไดจ้าก รัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยทั้งหลาย จะตอ้ง
มีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพไวท้ั้งส้ิน เพราะการท่ีราษฎรต่อสู้เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงรัฐธรรมนูญนั้น ก็เพราะประสงค์จะให้ตนมีสิทธิและเสรีภาพนั่นเอง ตวัอย่างเช่น กฎหมาย
พื้นฐานของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดบ้ญัญตัิให้หมวดที่ 1 เป็นหมวดวา่ดว้ยสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน หรือกรณีค าประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ลงวนัที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 
ท่ีประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญ โดยบญัญติัในมาตรา 16 ว่า 
“สังคมใดไม่มีหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ หรือไม่มีการแบ่งแยกการใชอ้ านาจอธิปไตย 
จะถือวา่มีรัฐธรรมนูญไม่ได”้ ทั้งน้ี เพราะรัฐประชาธิปไตยนั้น ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย 
ดงันั้น จึงตอ้งบญัญติัรับรองให้ประชาชนเป็นผูท้รงสิทธิต่าง ๆ และสิทธิเหล่านั้นเปรียบเสมือน
เกราะคุม้กนัจากการใชอ้ านาจรัฐดว้ยเช่นกนั46 

เน่ืองจากมกัจะมีการใชค้  าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ควบคู่กนัไป ทั้งน้ี เพราะสิทธิและ
เสรีภาพนั้น มีความเก่ียวข้องกันอย่างยิ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็มีความหมายท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ สิทธิและเสรีภาพ ควบคู่กนัไปเสมอ 

ความหมายของ “สิทธิ” ในทางวชิาการ มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  
ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ  แสงอุทยั ใหค้วามหมายของสิทธิเอาไวว้า่ “สิทธิ” คือ ประโยชน์

ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย “รับรอง” วา่มีอยู ่และเป็นประโยชน์ท่ี

                                                 
46จาก ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (น.7-9), โดย พรรษวฒัน์ พนูทองพนัธ,์ 2553, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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กฎหมาย “คุม้ครอง” คือ คุม้ครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้งบงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีท่ี
มีการละเมิดดว้ย47 

ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ให้ความหมายของสิทธิ เอาไวว้่า “สิทธิ” 
(Right) คือ อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัที่จะกระท าการเกี่ยวขอ้งกบัทรัพยห์รือ
บุคคลอ่ืน (เช่น สิทธิทวงหน้ี กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ) เป็นตน้วา่ อ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหน่ึง
ในอนัที่จะเรียกร้องให้ผูอื้่นอีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระท าการบางอยา่งบางประการให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน หรือใหล้ะเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นตน้48 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ให้ความหมายของสิทธิเอาไวว้่า “สิทธิ” ใน
ความหมายทัว่ไป หมายถึง “อ านาจท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะเรียกร้องให้
บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนด้วย ส่วน “สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ” นั้น ถือเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
สูงสุดบญัญติัให้การรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด 
การให้อ านาจแก่ปัจเจกชนดงักล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงการใช้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซง
ขอบเขตแห่งสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดงักล่าว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐตอ้งกระท า
การอย่างใดอย่างหน่ึงดว้ย  สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัรัฐ 
และสิทธิตามรัฐธรรมนูญยงัเป็นสิทธิท่ีผกูพนัองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐทั้งหลายท่ีจะตอ้งให้ความเคารพ 
ปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดงักล่าว เพื่อใหสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบติั49 

ดงันั้น สิทธิ (Rights) จึงเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ ซ่ึงหมายความวา่ 
เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายคุม้ครอง คือ คุม้ครองมิให้มี
การละเมิดดว้ย โดยมีลกัษณะดงัน้ี50 

1) ตอ้งมีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ ซ่ึงอาจรับรองไวใ้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และสิทธิบางอยา่งกฎหมายแพ่งไม่ไดใ้ห้การรับรองไวโ้ดยตรง แต่รับรองทางออ้มในกฎหมายอ่ืน 

                                                 
47จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (น.168), โดย หยุด แสงอุทัย ข, 2556, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
48จาก สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.21-22), โดย วรพจน์ วศิรุตพิชญ,์ 2538, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
49จาก หลักพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.48-49), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ ก, 2555, 

กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
50หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.204-205). เล่มเดิม. 
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เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคล เพื่อไม่ให้บุคคลอ่ืน
ลกัเอาไป 

2) สิทธิตอ้งมีผูท้รงสิทธิ ตามกฎหมาย ผูท้รงสิทธิมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล แต่ปัจจุบันได้ขยายความรวมถึงกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล 
ก็ถือว่าเป็นผูท้รงสิทธิได้เช่นกนั เช่น ห้างหุ้นส่วนสามญั เป็นตน้ เม่ือผูท้รงสิทธิถูกบุคคลอ่ืนมา
ละเมิดสิทธิ ผูท้รงสิทธิก็สามารถท่ีจะด าเนินกระบวนการคุม้ครองสิทธิของตน โดยการฟ้องคดีต่อ
ศาลได ้เพื่อใหมี้การเยีย่วยากรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิดงักล่าว 

3) สิทธิต้องมีวตัถุแห่งสิทธิ คือ สิทธิมีเน้ือหาว่าสิทธิของผูท้รงสิทธิจะมีลักษณะ
รายละเอียดและขอบเขตเพียงใด วตัถุแห่งสิทธิอาจเกิดจากเจตนาของคู่กรณีเอง และบางคร้ังถูก
ก าหนดโดยกฎหมาย แต่โดยแทจ้ริงแลว้ วตัถุแห่งสิทธิมี 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก การใหก้ระท าการ
ประการท่ีสอง การใหง้ดเวน้กระท าการ และประการท่ีสาม การใหส่้งมอบทรัพยสิ์นหรือช าระราคา 

4) สิทธิตอ้งมีหนา้ที่ควบคู่กนัไปเสมอ หนา้ที่ในที่น้ีคือ หนา้ที่ที่จะน าไปสู่ทางเยียวยา
เมื่อมีการละเมิดสิทธิ หรือเม่ือมีการไม่ปฏิบติัตามสิทธิ เช่น สัญญากูย้ืมเงิน ผูใ้ห้กู ้เป็นผูท้รงสิทธิ 
ส่วนวตัถุแห่งสิทธิคือเงินตน้และดอกเบ้ียอนัจะก่อให้เกิดหนา้ท่ีแก่ผูย้ืมท่ีจะตอ้งช าระเงินคืนให้แก่
ผูใ้ห้กูพ้ร้อมดอกเบ้ีย หน้าท่ีนั้นจะเป็นไปตามเน้ือหาของสิทธิ เช่น ประชาชนมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยกรมสรรพากรคือผูท้รงสิทธิชอบที่จะเรียกให้ประชาชนเสียภาษีและเงินค่าภาษีอากรน้ีเอง
เป็นเน้ือหาของสิทธิ 

จึงสรุปไดว้า่ สิทธิเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ ดงันั้น ถา้บุคคลใด
เป็นผูท้รงสิทธิ บุคคลอ่ืน ๆ ก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพต่อการใชสิ้ทธิของเขา กล่าวคือ ตอ้งอ านวยการ
ใหก้ารใชสิ้ทธิของผูท้รงสิทธิสามารถบรรลุตามความตอ้งการในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้

ความหมายของ “เสรีภาพ”  ในทางวชิาการ มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  
ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ กล่าวว่า เสรีภาพ (Liberty) ไดแ้ก่ ภาวะ

ของมนุษยท่ี์ไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบง าของผูอ่ื้น ภาวะท่ีปราศจากการถูกหน่วงเหน่ียว ขดัขวาง บุคคลใด
บุคคลหน่ึงย่อมมีเสรีภาพอยูต่ราบเท่าท่ีเขาไม่ถูกบงัคบัให้กระท าในส่ิงท่ีเขาไม่ประสงคจ์ะกระท า
หรือไม่ถูกหน่วงเหน่ียวขดัขวางไม่ให้กระท าในส่ิงท่ีเขาประสงคจ์ะกระท า กล่าวโดยสรุป เสรีภาพ 
คือ อ านาจของบุคคลในอนัท่ีจะก าหนดตนเอง (Self determination) โดยอ านาจน้ี บุคคลยอ่มเลือก
วิถีชีวิตของตนเองไดด้ว้ยตนเอง เสรีภาพจึงเป็นอ านาจท่ีบุคคลมีอยูเ่หนือตนเอง ดงันั้น เสรีภาพจึง
แตกต่างกบัสิทธิซ่ึงเป็นอ านาจท่ีบุคคลใชใ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น51 

                                                 
51สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.22-23). เล่มเดิม. 
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ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ได้ให้ความหมายของเสรีภาพไวว้่า เสรีภาพ
หมายถึง สภาพการณ์ท่ีบุคคลมีอิสระในการท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามความประสงค์
ของตน เสรีภาพจึงหมายถึง อ านาจในการก าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลท่ีจะกระท าการใด
หรือไม่กระท าการใดอนัเป็นอ านาจท่ีมีอยูเ่หนือตน52 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อ านาจท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดบญัญติัให้
การรับรองและคุม้ครองแก่บุคคลในการก าหนดตนเองโดยอิสระท่ีจะกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งให้รัฐหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมหรือเอ้ืออ านวยใหก้ารใชเ้สรีภาพของตนบรรลุผลหรือสะดวกข้ึน รัฐหรือบุคคลอ่ืนมีหนา้ท่ี
เพียงวา่ตอ้งไม่เขา้ไปรบกวนการใชเ้สรีภาพของบุคคลเท่านั้น ตวัอยา่งเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และ
เสรีภาพในการชุมนุม เป็นตน้ 

สิทธิและเสรีภาพนั้นมกัจะเป็นไปในทางเดียวกนัเสมอ และบางทีอาจแตกต่างกนั
สิทธิเสรีภาพถือว่าจดัอยู่ในขอบข่ายของค าวา่ “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ซ่ึงถือเป็นสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษยที์่บุคคลอื่นตอ้งคุม้ครองและไม่ละเมิดในศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์เพราะมนุษยทุ์กคนมีอิสระในการกระท าการ การแสดงความคิดเห็น การชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวธุ ตราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย53 

2.3.2 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
การแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพ อาจแบ่งไดห้ลายลกัษณะ แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ

การแบ่งสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธิ ซ่ึงไดรั้บสิทธิตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลซ่ึง
รัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะใหค้วามคุม้ครองเป็นส าคญั โดยแบ่งสิทธิและเสรีภาพ ไดด้งัน้ี 

2.3.2.1 สิทธิมนุษยชน 
สิทธิประเภทน้ี ไดแ้ก่ สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะใหค้วามคุม้ครองแก่ทุก ๆ คน โดยมิได้

แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด เช้ือชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเขา้มาอยู่ใน
ขอบเขตอ านาจรัฐท่ีใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้
รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ดว้ย สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะประจ าตวัของมนุษยทุ์กคน เป็นสิทธิเสรีภาพ
ตามธรรมชาติของมนุษยใ์นฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย ์และดว้ยเหตุผลเพียงอยา่งเดียววา่ เพราะเขา

                                                 

 52หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ (น.51). เล่มเดิม.  
53หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.205-206). เล่มเดิม. 

DPU



 39 

เกิดเป็นมนุษย ์และมนุษยทุ์กคนลว้นมีสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ตั้งตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีรัฐเกิดข้ึน 
สิทธิและเสรีภาพประเภทน้ี ไดแ้ก่ สิทธิในชีวติ ร่างกาย เละเสรีภาพในทางศาสนา เป็นตน้54 
 ดงันั้น สิทธิมนุษยชน จึงหมายถึง สิทธิทั้งหลายซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันในประเทศท่ีมี 
อารยธรรม วา่เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรีของมนุษยแ์ละในการพฒันา
บุคลิกภาพของมนุษย ์เป็นสิทธิท่ีมีการคุม้ครองป้องกนัในทางกฎหมายเป็นพิเศษ สมกบัความส าคญั
ของสิทธิดงักล่าว55 
 สิทธิซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในประเทศท่ีมีอารยธรรมนั้น จะเห็นไดจ้าก สิทธิท่ีปรากฏใน
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศเมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1948 เป็นตวัอยา่งในเบ้ืองตน้ท่ีดีท่ีสุดถึงสิทธิซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัในประเทศท่ีมีอารยธรรม56 เช่น  

สิทธิเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย และความมัน่คงปลอดภยัในร่างกาย (มาตรา 3, 4, 5, 10, 
11, 12, 13, และ 14) 
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในความคิดและการแสดงออกซ่ึงความเห็น  (มาตรา 18 และ 19) 
สิทธิในทรัพยสิ์น (มาตรา 17)  
สิทธิเสรีภาพในการร่วมประชุมและก่อตั้งสมาคม (มาตรา 20)  
สิทธิเสรีภาพในทางการเมือง (มาตรา 21) 
สิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา (มาตรา 26) 
สิทธิในการงาน (มาตรา 23) 

2.3.2.2 สิทธิพลเมือง  
สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งท่ีจะให้ความคุม้ครองเฉพาะบุคคลท่ีเป็น

พลเมืองของรัฐเท่านั้ น มักจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองนัน่เอง 

ตวัอย่างสิทธิพลเมือง เช่น เสรีภาพในการรวมตวักนัจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้าง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้น สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวธุ สิทธิในการเขา้รับราชการ เป็นตน้57 

 

                                                 
54หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ (น.53). เล่มเดิม.  
55จาก กฎหมายสิทธิมนุษยชน (น.54-55), โดย วรีะ โลจายะ, 2532, กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.์ 
56แหล่งเดิม. (น.55). 
57สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.31). เล่มเดิม.  
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2.3.2.3 บทบาทของสิทธิพลเมือง 
จากความหมายของสิทธิพลเมืองดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิและ

เสรีภาพในทางการเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง ดงันั้น 
สิทธิพลเมืองจึงเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดีต่อกระบวนการในทางการเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยระบบผูแ้ทนซ่ึงประชาชนไม่สามารถปกครองตนเองไดโ้ดยตรง 
เน่ืองจากเหตุผลบางประการ เช่น ประชาชนต่างมีภารกิจอ่ืน ๆ มากมาย จนไม่สามารถเขา้ร่วมการ
ตดัสินใจในระดบัชาติไดต้ลอดเวลา หรือประเทศมีอาณาเขตกวา้งขวางและมีประชาชนจ านวนมาก
เกินกว่าท่ีจะให้ประชาชนทุกคนจะร่วมปกครองกันเองได้ ประชาชนเหล่านั้นจึงจ าเป็นต้อง
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ไปท าหนา้ท่ีปกครองและตดัสินใจแทนตนเอง โดยการเลือกผูแ้ทนเขา้ไป
ท าหน้าที่นิติบญัญตัิ และภายหลงัจากนั้น ผูแ้ทนเหล่านั้นก็จะเลือกผูแ้ทนด้วยกนัให้ท าหน้าท่ี
ฝ่ายบริหารเป็นคณะรัฐบาล จึงเห็นได้ว่า การใช้อ านาจรัฐทั้งทางนิติบญัญติัและบริหารล้วนแต่
ได้มาจากประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย กรณีเช่นน้ี การเลือกตั้งจึงมีบทบาทและเป็น
กลไกท่ีจะน ามาซ่ึงการช้ีขาดวา่ ประชาชนตอ้งการให้ใครเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนตน สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนจึงเป็นสิทธิทางการเมืองประการหน่ึงในบรรดาสิทธิทางการเมืองทั้งหลายท่ีไดรั้บการ
ยอมรับกนัในนานาอารยประเทศวา่ เป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย58 

บทบาทหน่ึงของสิทธิพลเมือง คือ การสร้างความชอบธรรมของอ านาจรัฐโดยการเขา้
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การท่ีประชาชนร่วมเป็นผูใ้ช้
อ  านาจรัฐนั้นเอง ดังนั้น สิทธิพลเมืองจึงมีบทบาทในการเป็นหลกัประกันให้กบัสิทธิมนุษยชน 
เพราะเหตุผลท่ีว่า สิทธิพลเมืองนั้นมีวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ของบา้นเมือง มิเช่นนั้นแลว้ บทบญัญติั
ของรัฐท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพก็จะเป็นเพียงกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรหรือทฤษฎีเท่านั้น59 

ดังนั้ น สิทธิพลเมืองจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะน าไปสู่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้ง 
จึงเป็นกลไกส าคญัในเร่ืองดงักล่าว 

2.3.3 สิทธิเลือกตั้ง 
ก่อนท่ีจะเขา้ใจความหมายของค าวา่ “สิทธิเลือกตั้ง” จ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจก่อนวา่  

“การเลือกตั้ง” หมายความวา่อยา่งไร ศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทยั ไดอ้ธิบายความหมายของ
การเลือกตั้งเอาไวว้า่ “เม่ือใดเราสามารถท่ีจะเอาของส่ิงหน่ึงและไม่เอาของอีกส่ิงหน่ึง เช่น ในกรณี
                                                 

58จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.325), โดย บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
59ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (น.21-22). เล่มเดิม. 
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ท่ีเราเขา้ไปซ้ือหมวกในร้าน เราอาจซ้ือหมวกสีด าและไม่ซ้ือหมวกสีน ้ าตาลตามความชอบใจของเรา 
เม่ือนั้นเราไดช่ื้อวา่เรา “เลือก” ส่ิงของแลว้ และเราคงใส่หมวกสีน ้ าตาลต่อไปจนกวา่หมวกนั้นจะ
ไม่มีประโยชน์แก่เราอีก ขอ้ที่ควรระลึกมีวา่ ถา้เราตดัสินใจ “เลือก” แลว้ ภายหลงัเราจะกลบัคืน
การเลือกของเราไดอี้กไม่ได ้การเลือกตั้งก็เช่นเดียวกนั จะตอ้งมีบุคคลหลาย ๆ คน ให้เรามีโอกาสเลือก
เอาบุคคลหน่ึงจากบุคคลหลาย ๆ คน หรือบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งบญัชีหน่ึงจากบญัชีรายช่ือ
หลายบญัชี เพื่อใหไ้ปกระท ากิจการอนัใดอนัหน่ึง” 

เมื่อพิจารณาความหมายดงักล่าวประกอบกบัลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของ “สิทธิ” 
ซ่ึงไดอ้ธิบายมาแลว้นั้น สิทธิเป็นส่ิงท่ีผูท้รงสิทธิจะเลือกใชห้รือไม่ก็ได ้อาจจะให้ความหมายของ
สิทธิเลือกตั้งไดว้า่ เป็นสิทธิท่ีผูท้รงสิทธิจะเลือกบุคคลเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนตนเพื่อให้ไปท ากิจการ
อนัใดอนัหน่ึงโดยอิสระ ผูท้รงสิทธิจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามเจตจ านงของผูท้รงสิทธิ 
ดงันั้น การใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของพลเมืองผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งมวล
อยา่งมีเอกภาพในฐานะท่ีเป็นผูถื้ออ านาจอธิปไตย 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยโดยตรงและ
ประชาธิปไตยโดยผ่านทางผูแ้ทน สิทธิเลือกตั้งจะมีความส าคญัอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย
โดยผา่นทางผูแ้ทน ทั้งน้ี เพราะระบอบประชาธิปไตยโดยผา่นทางผูแ้ทนราษฎรจะเป็นผูเ้ลือกบุคคล
จ านวนหน่ึงให้เป็นผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยแทนตน ผูท่ี้ถูกเลือกจึงเป็นผูแ้ทนของราษฎรและไปใช้
อ านาจอธิปไตยแทนราษฎร ดังนั้ น สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิท่ีจะท าให้ราษฎรเป็นผูใ้ช้อ  านาจ
อธิปไตยไดโ้ดยวิธีเลือกผูแ้ทนของตน ส่วนระบอบประชาธิปไตยโดยตรงนั้น การเลือกตั้งไม่ไดมี้
ความส าคญัเท่าใดนัก เพราะประชาชนแต่ละคนสามารถไปใช้สิทธิได้ด้วยตนเอง จึงท าให้
ไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกตั้งผูแ้ทนแต่อยา่งใด ท าใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีสิทธิเลือกตั้งในการปกครองรูปแบบน้ี 

 สิทธิเลือกตั้งในทางการเมือง เร่ิมมีข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 18 เป็นสิทธิท่ีไดม้าโดยการ
ต่อสู้และเป็นชยัชนะของระบอบประชาธิปไตยเหนือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์การไดม้าซ่ึง
สิทธิเลือกตั้งน้ี จึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเสรีภาพและเป็นองค์ประกอบส าคญัของความชอบธรรม
ตามระบอบประชาธิปไตย60 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 บญัญติัหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเลือกตั้งโดยก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของชนชาวไทย ซ่ึงหลกัเกณฑ์น้ีน ามาใช้
คร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ในมาตรา 68 โดยก าหนดวา่ผูท่ี้ไม่
ไปท าหนา้ท่ีในการเลือกตั้ง จะตอ้งเสียสิทธิบางประการ เหตุท่ีตอ้งให้มีการบญัญติัเช่นน้ี เพราะมีผู ้
ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งนอ้ย จึงอาจเป็นช่องทางใหมี้การซ้ือสิทธิขายเสียงกนัไดง่้าย อยา่งไรก็ตาม 
                                                 

60ปัญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (น.32-33). เล่มเดิม. 
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การก าหนดหลกัเกณฑ์ในมาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
อาจเกิดความลกัลัน่กนัข้ึน เพราะจากการท่ีใชค้  าวา่ “บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง” ซ่ึงจะเห็นวา่ 
มีทั้งค  าว่า “สิทธิ” และ “หน้าท่ี” อยู่ในประโยคเดียวกัน จึงต้องอธิบายความหมายต่อไปด้วยว่า 
บุคคลมีหนา้ท่ีไปปรากฏตวัท่ีคูหาเลือกตั้ง ส่วนการจะเลือกหรือไม่เลือกใครย่อมเป็นสิทธิของผูน้ั้น 
มาตรา 72 วรรคแรก จึงก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของประชาชนท่ีจะตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่มีการ
บญัญติัผลท่ีแตกต่างกนัในมาตรา 72 วรรคสอง คือ “บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยไม่แจง้เหตุผลอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได ้ยอ่มไดสิ้ทธิหรือเสียสิทธิตามท่ี
กฎหมายบญัญติั” บทบญัญติัเช่นน้ีจึงเปิดช่องให้มีการให้สิทธิแก่ประชาชนในเชิงบวกส าหรับผูท่ี้
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ปัญหามีอยูว่า่ จะท าอยา่งไรถึงจะท าให้ประชาชนรู้สึกวา่ เม่ือเขาไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งเขาอาจตอ้งสูญเสียสิทธิได ้ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีประสงค์
จะใหป้ระชาชนออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มิเช่นนั้นแลว้ บทบญัญติัในมาตรา 72 ก็จะไม่มีความหมาย
ในทางปฏิบตัิ ดงันั้น จึงมีการตราพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 ซ่ึงบญัญติัเก่ียวกบัการเสียสิทธิ
ในมาตรา 26 และการได้มาซ่ึงสิทธิในมาตรา 28 โดยสิทธิท่ีเสียไปตามมาตรา 26 ไดแ้ก่ สิทธิยื่น
ค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและ
สิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านันหรือผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายว่าด้วย
ลกัษณะปกครองท้องท่ี ส าหรับการได้มาซ่ึงสิทธิตามมาตรา 28 ได้แก่ สิทธิในการได้รับการ
สนบัสนุนจากกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง61 

2.3.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิเลือกตั้งกบัทฤษฎีอ านาจอธิปไตย62 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองท่ีอ านาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศหรือท่ีมกัเรียกกนัว่า “อ านาจอธิปไตย “ มาจากราษฎรทุกคนเป็นผูใ้ชอ้  านาจ อยา่งไรก็ตาม 
การใชอ้ านาจอธิปไตยของราษฎรตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น แบ่งออกเป็น 
3 แบบดว้ยกนั คือ ราษฎรใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรง ราษฎรใช้อ านาจอธิปไตยโดยทางผูแ้ทน 
และราษฎรใชอ้ านาจอธิปไตยก่ึงโดยตรง  

การใชอ้ านาจอธิปไตยโดยตรง เป็นกรณีท่ีราษฎรร่วมกนัจดัการปกครองบา้นเมืองและ
ออกกฎหมายเอง จะตั้งผูแ้ทนข้ึนก็แต่ส าหรับงานดา้นธุรการ งานดา้นตุลาการ ส่วนงานในดา้นจดัท า
กฎหมาย ราษฎรจะท าเองโดยตรง ในทางปฏิบตัิจะใชว้ิธีการจดัให้มีการประชุมกนัออกกฎหมาย
                                                 

61กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.345-346). เล่มเดิม. 
62กฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (น.11-15). เล่มเดิม. 
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เป็นคร้ังคราว โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายอีกส่วนหน่ึง วิธีน้ีเดิมใชอ้ยูใ่นประเทศกรีซ 
แต่ปัจจุบนัมีการใชก้นัอยูใ่นประเทศสวสิเซอร์แลนดใ์นบางมลรัฐ 

การใช้อ านาจอธิปไตยก่ึงโดยตรง เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้อ านาจอธิปไตย
โดยตรงกบัการใช้อ านาจอธิปไตยโดยทางผูแ้ทน วิธีน้ีราษฎรมิได้มอบอ านาจแก่ผูแ้ทนทั้งหมด 
มีการสงวนสิทธิบางเร่ืองเก่ียวกับการบญัญติักฎหมาย ซ่ึงบางกรณีให้เสนอร่างกฎหมายไปขอ
ความเห็นราษฎรทั้งหมด (Referendum) หรือราษฎรเสนอร่างกฎหมายไปยงัรัฐสภาก็ได ้(Initiative) 
วธีิน้ีใชใ้นประเทศสวสิเซอร์แลนดแ์ต่จะใชเ้ฉพาะกิจการบางเร่ืองเท่านั้นมิไดใ้ชโ้ดยทัว่ไป  

การใช้อ านาจอธิปไตยโดยผ่านทางผูแ้ทน การปกครองในลกัษณะน้ีจะมีความสัมพนัธ์
กบัสิทธิเลือกตั้งโดยตรง เน่ืองจากราษฎรเป็นผูเ้ลือกบุคคลจ านวนหน่ึงให้เป็นผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตย
แทนตน ผูท่ี้ถูกเลือกจึงเป็นผูแ้ทนราษฎรและใช้อ านาจอธิปไตยแทนราษฎร การเลือกตั้งจึงเป็น
ลกัษณะส าคญัของการปกครองในลกัษณะน้ี 

หลกัการเป็นผูแ้ทนราษฎรหรือผูแ้ทนปวงชน มีทฤษฎีเบ้ืองหลงั 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎี
วา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 
 2.3.4.1 หลกัทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ Jean-Jacques Rousseau ซ่ึงไดเ้สนอในหนงัสือช่ือ “สัญญาประชาคม 
(Social Contract)” โดยถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนที่มารวมอยู่เป็นสังคม 
ทุกคนเป็นเจา้ของตามสัดส่วนของตน เช่น สังคมหน่ึงมีสมาชิก 10,000 คน สมาชิกแต่ละคนก็จะเป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยคนละ 1/10,000 ดงันั้น ราษฎรแต่ละคนจึงมีส่วนในการมอบอ านาจซ่ึงราษฎร
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไดเ้ลือกผูแ้ทนข้ึนมา ทฤษฎีของ Rousseau เป็นประชาธิปไตยมากและส่งผล
ส าคญั คือ 

1) ราษฎรแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะเลือกผูป้กครอง ทั้งน้ีเพราะเป็นการแสดงออกซ่ึงส่วนแห่ง
อ านาจอธิปไตยของตนอนัน ามาซ่ึงหลกัท่ีรู้จกักนัว่า “การเลือกตั้งอย่างทัว่ถึง” เพราะถือว่าการ
เลือกตั้งเป็นสิทธิของทุกคนมิใช่เป็นหน้าท่ี จึงไม่อาจมีการจ ากดัสิทธิได ้ดงัท่ี Rousseau กล่าวว่า 
“สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีไม่มีอะไรจะมาพรากไปจากประชาชนได”้ 

2) การมอบอ านาจของราษฎรให้ผูแ้ทน เป็นการมอบอ านาจในลกัษณะท่ีผูแ้ทนตอ้งอยู่
ภายใตอ้าณติัของราษฎรผูเ้ลือกตั้ง ผูแ้ทนแต่ละคนไม่ถือวา่เป็นผูแ้ทนของราษฎรทั้งประเทศ แต่เป็น
ผูแ้ทนของราษฎรในเขตเลือกตั้งของตน และผูแ้ทนตอ้งอยูภ่ายใตค้  าสั่งและการควบคุมโดยผูเ้ลือกตั้ง 

3) ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นทฤษฎีท่ีสนบัสนุนอ านาจของประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนใช้อ านาจได้ตลอดเวลา ทฤษฎีน้ีจึงปฏิเสธระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
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 2.3.4.2 หลกัทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 
หลงัจากมีการปฏิวติัคร้ังใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ปี ค.ศ. 1789 สภาร่าง

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในขณะนั้น ไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยเสียใหม่
โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ “ชาติ” แทนที่จะเป็นของ “ปวงชน” หรือ “ราษฎร” โดยให้เหตุผลวา่ 
ชาติเป็นสภาพความเป็นจริงท่ีอยูเ่หนือราษฎรซ่ึงมีชีวติอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง ๆ เท่านั้น ชาติเป็นนิติบุคคล
ท่ีมีชีวิตจิตใจ ด ารงอยูค่งทนกวา่ราษฎรในแต่ละยุคสมยั เป็นความต่อเน่ืองของราษฎรในสังคมนั้น ๆ 
ผลของทฤษฎีน้ี คือ 

1) ชาติเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ปวงชนหรือราษฎร อ านาจเลือกตั้งเป็นส่ิงท่ีชาติ
มอบใหก้บัราษฎรในฐานะเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเลือกผูแ้ทนของชาติ ดงันั้น การเลือกตั้งของราษฎร
จึงเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีมิใช่เป็นการใชสิ้ทธิ ชาติจึงมีสิทธิท่ีจะมอบอ านาจเลือกตั้งให้แก่ราษฎรท่ี
เห็นว่าเหมาะสมได้ การเลือกตั้งจึงไม่จ  าเป็นจะต้องเป็นแบบทัว่ถึง จึงมีการจ ากัดสิทธิในการ
เลือกตั้งได ้

2) ผูแ้ทนแต่ละคนไม่ไดเ้ป็นผูแ้ทนของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งท่ีเลือกตนเท่านั้น แต่
ผูแ้ทนทั้งหมดถือเป็นผูแ้ทนของชาติและไม่อยูภ่ายใตอ้าณติัของราษฎรผูเ้ลือกตั้ง 

3) ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติไม่ไดป้ฏิเสธระบบการปกครองท่ีมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข อยา่งไรก็ตามหากชาติประสงคจ์ะเปล่ียนผูป้กครองไปเป็นรูปแบบอ่ืนก็สามารถท าได ้

ดงันั้น หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัท่ีผา่น ๆ มา จะพบว่า 
ประเทศไทยใช้ทั้งทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติและทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ผสมกนั ทั้งน้ี พิจารณาไดจ้าก 

1) การใชท้ฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน แสดงออกโดย รัฐธรรมนูญบญัญติัให้
การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งอย่างทัว่ถึง รับรองให้ประชาชนลงประชามติได้
ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย และมีสิทธิเขา้ช่ือถอดถอนผูแ้ทนราษฎรของตนได ้

2) การใชท้ฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ แสดงออกโดย รัฐธรรมนูญบญัญติัให้การ
เลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี และผูแ้ทนแต่ละคนไม่ไดเ้ป็นผูแ้ทนของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งของตนเท่านั้น 

 
2.4 หลกัการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

อ านาจรัฐเป็นองคป์ระกอบของรัฐประการหน่ึง นอกเหนือจากดินแดนและราษฎร 
เป็นอ านาจมหาชนซ่ึงอยู่เหนือเอกชนทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของรัฐนั้น เป็นอ านาจท่ีจะออกกฎ 
ขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย ใหร้าษฎรท่ีเป็นสมาชิกของรัฐนั้นประพฤติปฏิบติัตาม ขณะเดียวกนัก็สามารถ
ท่ีจะใชก้ าลงับงัคบัใหร้าษฎรปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายดงักล่าวได ้เม่ืออ านาจรัฐเป็นส่ิงท่ี
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มีผลบงัคบักบัประชาชนภายในรัฐ ประกอบกบัการท่ีรัฐเป็นนิติบุคคล จึงตอ้งมีการมอบหมายให้แก่
บุคคลธรรมดาเป็นผูใ้ช้อ  านาจด าเนินการต่าง ๆ แทนรัฐ การควบคุมหรือการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐโดยบุคคลดงักล่าว จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อป้องกนัภยัอนัเกิดจากการใชอ้ านาจนั้น63 

ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจาก
การใชอ้ านาจรัฐ และเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การใชอ้ านาจรัฐไดต้ามอ าเภอใจ การใชอ้  านาจรัฐจึงตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัการพื้นฐานในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหลกัการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
ซ่ึงไดแ้ก่ หลกันิติรัฐ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ สนธิสัญญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทางดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐนั้นเป็นสมาชิก และได้
ท าความตกลงไว ้เช่น กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซ่ึงในแต่ละหลกัการดงัท่ีกล่าวมา ต่างมีท่ีมาและ
ความส าคญัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดงัน้ี 

2.4.1 หลกันิติรัฐ 
ค าว่า “นิติรัฐ” เป็นค าท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมัน เป็นค าท่ีรู้จักกันใน

ศตวรรษท่ี 19 ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1848 ซ่ึงอาจใหค้วามหมายไดว้า่ นิติรัฐ หมายถึง รัฐแห่งความมีเหตุผล 
เป็นรูปแบบท่ีปกครองตามเจตจ านงโดยรวมท่ีมีเหตุมีผล และมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
สังคมเป็นการทัว่ไป จากการให้ความหมายดงักล่าว จึงอาจสรุปไดว้า่ นิติรัฐ คือ รัฐท่ีปกครองตาม
หลกัแห่งเหตุผล เพื่อการอาศยัอยูร่่วมกนัของมนุษย ์และเป็นไปดว้ยความสุข64 

หลกันิติรัฐจึงเป็นหลกัท่ีควบคุมการใชอ้ านาจรัฐโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 
ประการท่ีหน่ึง ประชาชนตอ้งมีสิทธิและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บการรับรองโดยกฎหมาย รัฐและ

องคก์รของรัฐจะกระท าการใดตอ้งอาศยัอ านาจท่ีกฎหมายใหไ้วแ้ละตอ้งท าตามกฎหมาย 
ประการท่ีสอง ตอ้งมีการเยยีวยาแกไ้ขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐกระท าการนอกขอบเขตแห่งกฎหมายและไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพและหน้าท่ีของ
ประชาชน โดยตอ้งจดัใหมี้องคก์รหรือผูว้นิิจฉยัในการท าหนา้ท่ีดงักล่าว  

ดงันั้น รัฐที่เป็นนิติรัฐ (Legal State) จึงหมายถึง รัฐที่ยอมตนอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
เป็นแนวคิดท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อควบคุมการกระท าของรัฐ มิให้ด าเนินการไปตามอ าเภอใจของ
ผูมี้อ านาจในทางการเมือง การใชอ้ านาจของรัฐจึงตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายท่ีไดว้างไวล่้วงหนา้ 

                                                 
63จาก การตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดย

องค์กรตลุาการ (น. 35), โดย กิตติพฒัน์ สุวรรณนจัศิริ, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
64หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.21). เล่มเดิม. 
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บนพื้นฐานของความเช่ือวา่ การกระท าในลกัษณะดงักล่าวน้ีจะช่วยปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนให้ด ารงอยู่อย่างมัน่คง การใช้อ านาจของผูป้กครองรัฐในนิติรัฐตอ้งเป็นการใช้อ านาจท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นธรรมตามกฎหมาย กล่าวคือ ตอ้งเป็นการใช้กฎหมายสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ทุก ๆ คนในรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่มีการเลือกชั้นวรรณะ ไม่มีการเลือกขา้งเลือกกลุ่ม 
ไม่ละเมิดหรือขดัต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้น ก็แสดงวา่ มีการเคารพต่อ
หลกันิติรัฐอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น จึงตอ้งมีนิติธรรมในนิติรัฐดว้ย 

กฎหมายในความหมายของนิติรัฐตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมาจากประชาชนหรือจากตวัแทน
ของประชาชน ประชาชนเป็นผูส้ร้างความชอบธรรมให้กบักฎหมาย และท าให้เกิด “หลกัแห่ง
ความชอบดว้ยกฎหมาย” ดงันั้น ทุก ๆ คนในรัฐ จึงตอ้งเคารพต่อกฎหมายท่ีประชาชนสร้างข้ึนมา
เพราะโดยสภาพของกฎหมายนั้นมีความชอบธรรม การเคารพต่อกฎหมายคือการกระท าของทุกคน
ในรัฐ ทุกองคก์รของรัฐ การบงัคบัใชก้ฎหมายของศาลจะตอ้งไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
และต้องมีความเป็นธรรม ณ จุดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การกระท าต่าง ๆ หรือการบังคับใช้
กฎหมายต่าง ๆ ตอ้งเคารพต่อ “หลกัแห่งความชอบดว้ยกฎหมาย” หลกัแห่งความชอบดว้ยกฎหมาย
จึงเป็นหลกัท่ีมาจากหรือต่อเน่ืองมาจากหลกันิติรัฐนัน่เอง 

องคก์รตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ ไม่วา่จะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอิสระตามรัฐธรรม เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผูต้รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึง
องคก์รก่ึงตุลาการต่าง ๆ จึงมีข้ึนเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐให้เคารพต่อหลกันิติรัฐ 
และเท่ากบัเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน65  

หลกัการพื้นฐานท่ีเป็นสาระส าคญัของหลกันิติรัฐ มีดงัน้ี 
2.4.1.1 หลกัการแบ่งแยกอ านาจ  
หลกัการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกันิติรัฐ เพราะหลกันิติรัฐ

ไม่สามารถสถาปนาข้ึนมาไดใ้นระบบการปกครองท่ีไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุมการ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัระหวา่งอ านาจ ภายใตห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจ ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ ตอ้งสามารถควบคุม ตรวจสอบ และยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนัได ้ทั้งน้ี เพราะอ านาจทั้งสาม
มิไดแ้บ่งแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุลกนั (Check and balance) เพื่อให้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไดรั้บความคุม้ครอง ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึง มีอ านาจ
เหนือกวา่อีกอ านาจหน่ึงโดยเด็ดขาด หรือจะตอ้งไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึงท่ีรับภาระหน้าท่ีของรัฐ

                                                 

 65หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.109-110). เล่มเดิม. 
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ทั้งหมดหรือด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุภารกิจดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ดงันั้น หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
จึงเป็นหลกัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนัของอ านาจ การตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 

หากพิจารณาหลักการแบ่งแยกอ านาจอย่างเป็นระบบ อาจแยกพิจารณาหลักการ
แบ่งแยกอ านาจในแง่ของความแตกต่างตามภาระหนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกองคก์รตาม
ขอบเขตภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัหรือท่ีเรียกวา่ “การแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจ” และ “การแบ่งแยก
อ านาจในแง่ของตวับุคคล” ซ่ึงเรียกร้องให้ภาระหน้าท่ีของรัฐตอ้งมีเจา้หน้าท่ีของตนเองท่ีไม่ใช่
เจา้หน้าท่ีของรัฐในองค์กรอ่ืน และก าหนดให้องค์กรอ่ืนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้ง
บุคคลเขา้สู่อ านาจหรือให้มีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้นอ านาจอ่ืน หรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบทั้งใน
แง่ของการแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจและในแง่ของตวับุคคล จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง
อ านาจต่าง ๆ  ในการยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนั และท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งอ านาจ ไม่ท าให้อ านาจ
หน่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจอ่ืนโดยส้ินเชิง ดว้ยสภาพการณ์เช่นน้ีจะท าให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไดรั้บความคุม้ครองอนัเป็นความมุ่งหมายประการส าคญัของหลกันิติรัฐ66 

2.4.1.2 หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตวัมนุษยแ์ต่ละคน ไม่มีใครสามารถพรากจากมนุษย ์

แต่ละคนได้ เป็นสิทธิของมนุษยเ์องมิใช่สิทธิท่ีรัฐมอบให้ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ 
สิทธิเสรีภาพในชีวติร่างกาย สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อส่ือสาร สิทธิเสรีภาพ
ในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่สิทธิเสรีภาพในครอบครัว สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
สิทธิเสรีภาพในการมีหรือใชท้รัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพในการท าสัญญา สิทธิเสรีภาพในอนัท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น ส่วนสิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐในทางการเมือง อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม
หรือเป็นพรรคการเมือง รวมถึงสิทธิเสรีภาพในอนัท่ีจะลงคะแนนเสียงเลืองตั้งหรือลงสมคัรรับเลือกตั้ง 
เป็นตน้67 

หลกันิติรัฐมีความเกี่ยวพนักนัอยา่งยิ ่งกบัสิทธิเสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความ
เสมอภาค สิทธิทั้งสองประเภทดงักล่าว ถือเป็นพื้นฐานของ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลกัความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพ
ของตนเองให้เป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้น เพื่อเห็นแก่ความเป็นอิสระของ
ปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิ
                                                 

 66หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น.22-23). เล่มเดิม. 
 67จาก นิติรัฐ นิติธรรม (น. 326), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลดงักล่าว การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดย
อ านาจรัฐจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนตามหลกั
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแลว้เท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลใหมี้ผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

กล่าวโดยสรุป หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถือเป็นหลักพื้นฐานท่ี
ส าคญัของหลกันิติรัฐ เพราะถือวา่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นหลกัการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ68 

 2.4.1.3 หลกัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนทางศาล 
หลกัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนทางศาล เป็นหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนจากการกระท าอนัมิชอบของฝ่ายอ านาจรัฐ โดยประชาชนมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อเรียกร้องใหรั้บผดิและชดใชค้่าเสียหายในทางละเมิด และครอบคลุมถึงสิทธิเรียกร้องของ
ปัจเจกบุคคลตามกฎหมายมหาชน กล่าวคือ หากมีกฎหมายใดท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของปัจเจกชน และก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานรัฐที่จะตอ้งด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หากหน่วยงานรัฐไม่ไดด้ าเนินการหรือด าเนินการบกพร่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัจเจกชน 
ยอ่มเป็นสิทธิของปัจเจกชนท่ีจะฟ้องให้หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ด าเนินการตามสิทธิเรียกร้องของตนได ้
ดงันั้น สิทธิเรียกร้องของปัจเจกบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองไวก้็ได ้
แต่กฎหมายนั้นตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเท่านั้น69 

2.4.2 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
จากการศึกษารูปแบบการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินในหวัขอ้ท่ี  2.2.1 และ 2.2.2  

เก่ียวกบัหลกัการรวมอ านาจปกครองและหลกัการกระจายอ านาจปกครอง จะเห็นวา่ หลกัการทั้งสอง
ดงักล่าว เป็นการกระท าของฝ่ายบริหารในการใช้อ านาจบริหารประเทศตามหลักการแบ่งแยก
อ านาจอธิปไตย ซ่ึงแบ่งออกเป็น อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ส าหรับฝ่าย
บริหารนั้นจะมีสองสถานะ คือ สถานะแรก เป็นฝ่ายบริหารท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารกิจการบา้นเมือง 
วางแนวนโยบายต่าง ๆ ภายใตห้ลกัความชอบด้วยกฎหมาย สถานะที่สอง  เป็นฝ่ายปกครอง 
ซ่ึงการกระท าต่าง ๆ ในทางปกครองตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัความชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกนั 
ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย หรือการออกค าสั่งทางปกครอง 

ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายที่อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาหรือภายใตก้ารก ากบัดูแลของฝ่าย
บริหาร โดยท่ีฝ่ายบริหารเป็นผูว้างแนวนโยบาย ในขณะท่ีฝ่ายปกครองเป็นผูรั้บนโยบายดงักล่าว 
มาปฏิบัติ การปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองส่วนใหญ่จึงเป็นการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ข้ึนกับ
                                                 

 68หลกัพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (น. 23). เล่มเดิม. 
 69หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.111). เล่มเดิม. 
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ประชาชนหรือปัจเจกชน ซ่ึงเรียกว่า การกระท าทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครอง ซ่ึงฝ่ายปกครอง
จะก่อใหเ้กิดการกระท าทางปกครองไดต้่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจไว ้ดงันั้น กฎหมายจึงเป็นกรอบ
ในการใช้อ านาจและจ ากดัอ านาจของฝ่ายปกครองในการกระท าทางปกครอง ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี 
การกระท าทางปกครองจึงตอ้งชอบดว้ยกฎหมายหรือตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีให้อ านาจไว ้อาจกล่าว
ไดว้า่ หลกัแห่งความชอบดว้ยกฎหมายเป็นหลกัท่ีใชใ้นการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองนัน่เอง 

ดังนั้ น การบริหารประเทศของฝ่ายบริหารจึงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
กล่าวคือ ตอ้งไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนต่อหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย หากค าสั่งใดขดักบั
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ผลท่ีตามมาคือ ตอ้งสามารถยกเลิกเพิกถอนค าสั่งนั้นไดโ้ดยศาล70 

กฎหมายปกครองภายใตห้ลกันิติรัฐ จึงต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าทางปกครองให้เป็นสาระส าคญัอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิติกรรมทางปกครองทุกประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมทางปกครองในรูปแบบของค าสั่ง ในรูปของการพิสูจน์และยืนยนัใน
คุณสมบติัของบุคคลหรือสิทธิในทรัพยสิ์น ในรูปของการรับรองเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ 
หรือในรูปของค าวินิจฉัยอุทธรณ์ต่าง ๆ โดยองค์กรวินิจฉัยอุทธรณ์ของฝ่ายปกครอง จะตอ้งออก
โดยถูกตอ้งตามกระบวนการในการออกนิติกรรมทางปกครองและเป็นไปตามสารบญัญติัแห่ง
กฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจนตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวบรรทดัฐานของ
ค าพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย นิติกรรมทางปกครองใดท่ีมีข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็น
ขอ้บกพร่องท่ีมิชอบด้วยกฎหมายวิธีสบญัญติั หรือกฎหมายสารบญัญติั จดัว่าเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน หากความบกพร่องนั้นมีความร้ายแรงมาก กฎหมายปกครอง
เยอรมนัถือวา่ นิติกรรมทางปกครองนั้นตกเป็นโมฆะท านองเดียวกบัโมฆะกรรมตามกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ 
  นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้น ถือวา่เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีแยก
ต่างหากจากการกระท าของฝ่ายปกครองท่ีมิใช่นิติกรรมทางปกครอง แต่เป็นปฏิบติัการทางปกครอง 
และความไม่ชอบด้วยกฎหมายน้ี ก็แตกต่างไปจากระดับความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
กฎหมาย กล่าวคือ นิติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบไดท้ั้งโดยองคก์รชั้นอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครอง และโดยศาลปกครอง ส่วนนิติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระดบัของวตัถุประสงค์
ของกฎหมายแต่ก็ยงัอยู่ในขอบเขตของการใช้อ านาจดุลพินิจ อาจถูกตรวจสอบได้โดยองค์กร
ชั้นอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเท่านั้น แต่ไม่อาจถูกตรวจสอบไดโ้ดยชั้นศาลปกครอง71 

                                                 
70จาก หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.465-466), โดย เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์, 2556, กรุงเทพฯ:        . 
71จาก หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (น.155-166), โดย กมลชยั รัตนสกาววงศ์ ก, 2544, กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

DPU



 50 

2.4.3 กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International  

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีระหวา่งประเทศทางดา้น
สิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญยิ่งฉบับหน่ึงภายใต้กรอบของสหประชาชาติ โดยสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติไดรั้บรองกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2509 และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2519 ปัจจุบนัมีประเทศท่ีลงนามแลว้ 
จ านวน 64  ประเทศ และมีประเทศท่ีเป็นภาคีแลว้ 167 ประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2556)   

ส าหรับประเทศไทย ไดภ้าคยานุวติั (Accession) เขา้เป็นภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2539 โดยไม่ไดต้ั้งขอ้สงวนไวแ้ต่อยา่งใด 
และมีผลใชบ้งัคบักบัประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2540 เป็นตน้มา72 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสนธิสัญญา 
พหุภาคีท่ีไดรั้บการพฒันาตามแนวกฎบตัรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน
ตามล าดบั เพียงแต่กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไดรั้บการพฒันา
ให้มีลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมและมีผลบงัคบัในทางกฎหมายชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะบญัญติัถึงหลักการรับรองคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนท่ีทุกคนพึงมีแล้ว ยงัได้ก าหนดถึงหลกัเกณฑ์และรูปแบบของสิทธิเสรีภาพในแต่ละ
ประเภทไวอ้ย่างละเอียด ตลอดจนได้มีการก าหนดถึงกลไกในการคุม้ครองเยียวยา (Remedies)  
โดยก าหนดให้รัฐภาคีตอ้งจดัท ารายงานประเทศ (National Report) เก่ียวกบัสถานการณ์ทางดา้น
สิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee – CCPR) ซ่ึงเป็น
องคก์รระหว่างประเทศ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนของปัจเจกชนในรัฐภาคี 

แมว้า่กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะมีสาระส าคญั
เช่นเดียวกบัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่ในเน้ือหาของกติการะหว่างประเทศ
ว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นการมุง้เนน้ถึงการคุม้ครองจ ากดัเฉพาะในส่วนท่ี

                                                 
72จาก สาระส าคัญกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International 

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR), โดย กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม . 
สืบคน้จาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_hr/2557/tran_iccpr-2.pdf 
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เก่ียวขอ้งกบัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเท่านั้น มิไดมี้การกล่าวถึงการให้ความคุม้ครองของรัฐ
ทางดา้นสิทธิในทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม ดงัเช่นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน73  

สาระส าคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประกอบดว้ย วรรคอารัมภบท และบทบญัญติัอีก 53 ขอ้บท ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี74 

วรรคอารัมภบท จะกล่าวถึงพนัธกรณีของรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร
สหประชาชาติ รวมทั้งหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และให้ไดรั้บสิทธิทั้ง
ดา้นพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอยา่งเท่าเทียมกนั 

ส่วนท่ี 1 (ขอ้บทท่ี 1) กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง (right of self-
determination) 

ส่วนท่ี 2 (ขอ้บทท่ี 2-5) กล่าวถึงพนัธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับรองวา่จะเคารพและประกนั
สิทธิของบุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลทางเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะ
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบติัภายในประเทศ ประกนัวา่บุคคลท่ีถูกละเมิดจะไดรั้บการเยียวยา
ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธ์ิใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และการหา้มการตีความกติกาในอนัท่ีจะไปจ ากดัสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ลง 

ส่วนท่ี 3 (ขอ้บทท่ี 6-27)  กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนท่ีเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ไดแ้ก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู ่ เสรีภาพจากการไม่ถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่
ในภาวะเยีย่งทาส การหา้มบุคคลมิใหถู้กจบักุมตามอ าเภอใจ การปฏิบติัต่อผูถู้กลิดรอนเสรีภาพอยา่ง
มีมนุษยธรรม การห้ามบุคคลถูกจ าคุกด้วยเหตุท่ีไม่สามารถช าระหน้ีตามสัญญา เสรีภาพในการ
โยกยา้ยถ่ินฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใตก้ฎหมาย  การห้ามมิให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย
อาญายอ้นหลงั สิทธิการไดร้ับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตวั 
การคุม้ครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการ
โฆษณาชวนเช่ือเพื่อการสงครามหรือก่อใหเ้กิดความเกลียดชงัทางเช้ือชาติ สิทธิท่ีจะชุมนุมอยา่งสันติ 
การรวมกนัเป็นสมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยู่ในวยัท่ีเหมาะสมในการมีครอบครัว การคุม้ครอง
สิทธิเด็ก และการท่ีพลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองวา่บุคคลทั้งปวง

                                                 
73จาก การจ ากัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐภายใต้มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966: ศึกษากรณีของประเทศไทย (น.47-49), โดย ภชันันท ์ 
กล่ินศรีสุข, 2553, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

74กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม : สาระส าคัญกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง. สืบคน้จาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/ International_hr/ 2557/tran_iccpr-2.pdf 
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ยอ่มเสมอภาคกนัตามกฎหมายและไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเท่าเทียมกนั การรับรองสิทธิของชนกลุ่ม
นอ้ยทางเผา่พนัธ์ุ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 

ส่วนท่ี 4 (ขอ้บทท่ี 28-45) กล่าวถึงการจดัตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Committee – HRC) ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามพนัธกรณีท่ี
ก าหนดไวใ้นกติกา ICCPR รวมถึงพนัธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี การยอมรับอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และขั้นตอนการพิจารณาขอ้ร้องเรียน 

ส่วนที่ 5 (ขอ้บทที่ 46-47) กล่าวถึงการห้ามการตีความไปในทางขดักบักฎหมาย
ระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ งการมิให้ตีความในการท่ีจะลิดรอนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนท่ี 6 (ขอ้บทท่ี 48-53) กล่าวถึงการเขา้เป็นภาคีและการแกไ้ขเพิ่มเติมกติกา 
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาล ก าหนดไวใ้นภาค 2 ขอ้บทท่ี 2 ของกติการะหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงก าหนดวา่ 
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ี รับท่ีจะเคารพและประกนัแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายใน

ดินแดนของตนและภายใตเ้ขตอ านาจของตนในสิทธิทั้งหลายท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ี โดยปราศจาก
การแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อ่ืนใด เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ  

2. ในกรณีท่ียงัไม่มีมาตรการทางนิติบญัญติัหรือมาตรการอ่ืนใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่ง
กติกาน้ีรับท่ีจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและ
บทบญัญติัแห่งกติกาน้ี เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบญัญติัหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีอาจจ าเป็นเพื่อให้
สิทธิทั้งหลายท่ีรับรองไวใ้นกติกาน้ีเป็นผล 

3. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ี รับท่ีจะ  
ก. ประกนัวา่บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซ่ึงรับรองไวใ้นกติกาน้ีถูกละเมิด 

ตอ้งไดรั้บการเยียวยาอยา่งเป็นผลจริงจงั โดยไม่ตอ้งค านึงวา่การละเมิดนั้นจะถูกกระท าโดยบุคคล 
ผูป้ฏิบติัการตามหนา้ท่ี  

ข. ประกนัวา่บุคคลใดท่ีเรียกร้องการเยียวยาดงักล่าวยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณา
จากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีอ านาจ หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามท่ี
ก าหนดไวโ้ดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพฒันาหนทางการเยียวยาดว้ยกระบวนการยุติธรรม
ทางศาล 

ค. ประกนัวา่เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตอ้งบงัคบัการใหก้ารเยยีวยานั้นเป็นผล 
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จากบทบญัญติัดงักล่าว จะเห็นว่า กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองไดว้างหลกัเกณฑ์พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเอาไว ้โดยวางขอ้ผูกพนัแก่บรรดารัฐภาคี
ต่าง ๆ จะตอ้งให้ความเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลทั้งหลายท่ีอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจ
ของรัฐนั้น ๆ โดยระบบกฎหมายของรัฐและการเยียวยาดว้ยกระบวนการยุติธรรมทางศาล ดงันั้น 
การเยียวยาดว้ยกระบวนการยุติธรรมทางศาล จึงหมายความวา่ บุคคลหรือประชาชนท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากศาล เพราะศาลถือเป็นองคก์ร
ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การกระท าหรือการละเวน้การกระท าใด
ก็ตามท่ีอาจเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือประชาชนคนใด แมก้าร
กระท าหรือการละเวน้การกระท านั้นจะเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐ ย่อมจะตอ้งได้รับ
อนุญาตหรือความเห็นชอบจากศาลเสียก่อน  

การจ ากดัตดัรอนสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลของผูเ้สียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพโดยเจา้หน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมเท่ากบัท าให้การกระท าหรือการละเวน้การ
กระท า หรือการใช้อ านาจรัฐโดยบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นกลายเป็นอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
และอ านาจเช่นนั้นย่อมกลายเป็นอ านาจของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะใชอ้  านาจอย่างไรก็ไดต้าม
อ าเภอใจ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวมิใช่ลกัษณะของการใชอ้ านาจอธิปไตยของประชาชน75 

 
2.5 การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพจิารณาคดี 

ในหวัขอ้น้ี เป็นการศึกษาถึงหลกัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี 
โดยแบ่งหัวขอ้ย่อยของการศึกษาออกเป็น หลกัการใช้สิทธิทางศาล หลกัการด าเนินทางศาล 
การแบ่งแยกระบบศาล การจดัตั้งศาลและเขตอ านาจศาลในประเทศไทย ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

2.5.1 หลกัการใชสิ้ทธิทางศาล 
  ในรัฐท่ีเป็นเสรีประชาธิปไตย โดยทัว่ไปจะมีการใชอ้  านาจผา่นองคก์ร 3 องคก์ร ไดแ้ก่ 

องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ การใช้อ านาจผ่านองค์กรตุลาการจะมี
หน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีในการพิจารณาพิพากษาอรรคคดี ซ่ึงเรียกว่า “ศาล” เพื่อควบคุมการใช้
อ านาจและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยระบบศาลของแต่ละประเทศนั้น จะมีความ
แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัเหตุผลทางประวติัศาสตร์และพฒันาการทางดา้นกระบวนการยุติธรรม

                                                 
75จาก สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ (น.37), โดย สฤษด์ิพร  

พรพาณิชพนัธ์ุ, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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ภายในประเทศ76 รัฐท่ีเป็นเสรีประชาธิปไตยจึงตอ้งให้ความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน 
การแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพจะกระท าได้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูแ้ทนปวงชนซ่ึงมาจาก
การคดัเลือกตามครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นตวัแทนท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
หลกัการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยเป็นหลกัการส าคญัท่ีจะน ามาใชเ้พื่อถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้
อ านาจซ่ึงกนัและกนั โดยมิใหอ้ านาจหน่ึงอ านาจใดละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากมี
การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วก็จะได้รับการตรวจสอบถึงความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าดงักล่าวโดยองคก์รตุลาการ ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางและมุ่งเนน้ถึง
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคญั 

การก าหนดหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพโดยองคก์รตุลาการ หรือการ
ใชสิ้ทธิทางศาลน้ี จึงเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกันิติรัฐในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

การใช้สิทธิทางศาลตอ้งพิจารณาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีบญัญติัการให้สิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชน แมว้า่รัฐธรรมนูญจะมีบทบญัญติัท่ีวางหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไว ้แต่ในทางปฏิบติั สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอาจจะถูกกระทบกระเทือนไดโ้ดย
การด าเนินงานขององค์กรรัฐบางองค์กร หรือจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง ดังนั้ น 
รัฐธรรมนูญจึงต้องสร้างกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนข้ึนโดยให้มี
วตัถุประสงค์ส าคญั คือ เพื่อป้องกนัมิให้มีการด าเนินงานของฝ่ายปกครองหรือองค์กรของรัฐไป
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั  
จึงไดแ้ก่ การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพผา่นกระบวนการทางยุติธรรมทางศาล หรือการใชสิ้ทธิทางศาล 
ไม่วา่จะเป็น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงองคก์รพิเศษอ่ืนท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้77 

การใชสิ้ทธิทางศาลตามท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวต่อไป หมายถึง สิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล 
หรืออ านาจในการฟ้องคดีต่อศาลนั่นเอง การจะพิจารณาว่ามีอ านาจฟ้องคดีเร่ืองใดหรือไม่นั้น 
จึงตอ้งพิจารณาตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่ก าหนดสิทธิหรืออ านาจในการฟ้องคดีไว ้
ตลอดจนเขตอ านาจศาลท่ีจะรับคดีนั้นไวพ้ิจารณา 

                                                 
76จาก การปฏิรูประบบศาลแรงงานของประเทศไทย (น.40), โดย สรธร ธนโชตโภคิน, 2556, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
77จาก การใช้สิทธิทางศาลเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 28 วรรค 2 และวรรค 3 (น. 86-87), โดย บุญชยั วสุนธรา, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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การใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน หรือคดีท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน มีบญัญติัหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 219 และมาตรา 239 โดยมีมูลเหตุแห่งคดีมาจากการฝ่าฝืนหรือการกระท าความผิดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ิน ซ่ึงก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะใชสิ้ทธิทางศาล กล่าวคือ ยื่นค าร้องต่อศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน 
ในบางกรณี ก าหนดให้เป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะพิจารณาและวินิจฉยั
ช้ีขาดไดเ้องโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการยติุธรรมทางศาล ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

การฝ่าฝืนหรือการกระท าความผิดต่อกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ซ่ึงนอกจากจะมีการก าหนดโทษแก่ผูก้ระท าความผิดโดยวิธีการให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอนัเป็นการตดัสิทธิในทางการเมืองแลว้ ยงัมีบทก าหนดโทษในทางอาญาท่ีจะ
ลงแก่ผูก้ระท าความผิดอีกด้วย ดงันั้น การท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลเข้าไปมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินด้วยนั้น จึงเป็นการก าหนดให้ศาลซ่ึงเป็นองค์กรตุลาการเขา้ไปใช้
อ านาจในการตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในบางกรณีท่ีเป็นการใช้อ านาจอนัมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลกันิติรัฐนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายที่ชดัเจน ซ่ึงรองรับหลกัการ
ให้สิทธิแก่ประชาชนในการที่จะใชสิ้ทธิทางศาลหรือมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาล  จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
แมจ้ะมีบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญวางหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไว ้แต่ในทางปฏิบติั สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยงัอาจถูกละเมิดโดยการกระท าของ
เจา้หน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในขั้นตอนหรือกระบวนการจดัการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการใช้
อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือตดัสิทธิในการสมคัรรับ
เลือกตั้ง ซ่ึงไม่อาจไดรั้บการคุม้ครองหรือเยยีวยาโดยกระบวนการยติุธรรมทางศาลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.5.2 หลกัการด าเนินคดีอาญา78 
 แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญา แต่เดิมนั้นเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย 

ต่อมาเมื่อสังคมมีการพฒันามากข้ึน จึงเกิดแนวคิดในการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน เพราะ
                                                 

78จาก สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้ เสียหายในศาลทหาร (น.43-44), โดย วรินทร แตป้ระยูร, 2545, 
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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ความผิดอาญาไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะตวัผูเ้สียหายเท่านั้น แต่ยงัก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมด้วย เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป จึงเกิดเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ เพื่อป้องกนัการแกแ้คน้ หรือขอ้พิพาทท่ีอาจขยายขอบเขตจากการท่ีเอกชน
ระงบัขอ้พิพาทด้วยกนัเอง เพราะมีแนวคิดว่า ความผิดอาญาเป็นความผิดต่อสังคมหรือมหาชน
นัน่เอง รัฐจึงมีหน้าท่ีควบคุมความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ดงันั้น หลกัแนวคิดในการด าเนินคดี
อาญา จึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย หลกัการด าเนิน
คดีอาญาโดยประชาชน และหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

2.5.2.1 หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย  
ในสมยัโบราณเม่ือมีคดีอาญาเกิดข้ึน ลว้นแต่ให้เอกชนเป็นผูมี้หน้าท่ีในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และเป็นผูค้วบคุมอาชญากรรมในสังคม เอกชนซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจึงเป็น
ผูท้  าหนา้ท่ีฟ้องร้องคดีกบัผูก้ระท าความผิดเอง ตลอดจนเสาะแสวงหาและรวบรวมพยานหลกัฐาน
ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่า ผูท่ี้ตนฟ้องร้องนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดจริง แนวคิดน้ีเป็นหลักการด าเนิน
คดีอาญาโดยผูเ้สียหายซ่ึงมีลกัษณะตรงกบัแนวความคิดของนกัปราชญท์างกฎหมายแบบปัจเจกชนนิยม 
(Individualism) ท่ีมีความยึดมัน่ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนวา่ รัฐจะท าการล่วงละเมิดมิได ้
ดงันั้น รัฐจึงตอ้งบญัญติัรับรองใหสิ้ทธิแก่ประชาชนในการฟ้องร้องคดีอาญาเม่ือมีความผดิเกิดข้ึน 

2.5.2.2 หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน 
หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยประชาชน เป็นหลกัท่ีเกิดข้ึนก่อนหลกัการด าเนินคดีอาญา

โดยรัฐ ใช้ในกฎหมายของประเทศองักฤษ แนวคิดน้ีถือว่าประชาชนทุกกคนมีหน้าท่ีรักษาความ
สงบเรียบร้อยของบา้นเมืองและเป็นผูเ้สียหายโดยไม่ตอ้งค านึงว่าผูน้ั้นจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากการกระท าความผดิอาญาฐานใดฐานหน่ึงหรือไม่ เพราะคดีอาญาเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่วนรวม ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแก่ผูก้ระท าผดิและเป็นโจทกฟ้์องคดีอาญาไดเ้อง 

2.5.2.3 หลกัการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
แนวคิดน้ีถือวา่ความผดิอาญาเป็นความผดิต่อสังคมหรือมหาชน และท าลายความสงบสุข

ของส่วนรวมซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีดูแลรักษา ดงันั้น สังคมหรือมหาชนเท่านั้นจึงเป็นผูเ้สียหาย รัฐจึงตอ้ง
เป็นผูด้  าเนินการในทางเอาผิดต่อผูก้ระท าความผิดนั้นมาลงโทษ ส่วนเอกชนไม่ถือวา่เป็นผูเ้สียหาย 
การควบคุมความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองจึงเป็นหนา้ที่หลกัของรัฐ โดยมีเจา้พนกังานของรัฐ
เป็นผูด้  าเนินคดีอาญาแทน อยา่งไรก็ตาม แนวคิดน้ีไม่ผูกขาดการด าเนินคดีอาญาไวโ้ดยรัฐแต่เพียง
ผูเ้ดียว แต่มีการผอ่นคลายให้เอกชนซ่ึงเป็นผูเ้สียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาไดเ้องในบางกรณี แต่จะ
จ ากดัประเภทคดีและฐานความผิดไว ้ประเทศที่ใชร้ะบบน้ี ไดแ้ก่ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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ญ่ีปุ่น ส าหรับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น จะไม่เปิดโอกาสให้เอกชนฟ้องคดีอาญาได้เอง
แต่ผูเ้สียหายอาจฟ้องคดีแพง่เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาเพื่อบงัคบัใหพ้นกังานอยัการฟ้องคดีอาญาได ้

2.5.3 แนวคิดการแบ่งแยกระบบศาล 
 การแบ่งแยกระบบศาล มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การน าคดีข้ึนสู่ศาลเป็นไปหลกันิติวิธี

ของกฎหมายในแต่ละประเภท กล่าวคือ ถา้เป็นคดีในกฎหมายเอกชน เช่น คดีแพ่ง คดีอาญาธรรมดา 
องค์กรท่ีมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่ ศาลยุติธรรม ส่วนคดีในกฎหมายมหาชน 
โดยทัว่ไปจะไม่ข้ึนสู่ศาลยุติธรรม แต่จะข้ึนศาลพิเศษ เช่น ถ้าเป็นคดีที่กล่าวอา้งว่ากฎหมาย
ขดัรัฐธรรมนูญ ก็จะให้ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส) หรือต้องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั (ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) หรือคดีระหวา่งเอกชนกบัรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐ ก็ตอ้งน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลปกครอง (ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เบลเยียม อิตาลี เป็นตน้) นอกจากน้ี วิธีพิจารณาคดีในศาลตามหลกักฎหมาย
มหาชนและหลกักฎหมายเอกชนยงัมีความแตกต่างกนั เช่น ในกฎหมายเอกชนซ่ึงข้ึนสู่ศาลยุติธรรม
นั้น ส่วนใหญ่จะใช้ระบบกล่าวหาโดยให้ผูก้ล่าวอา้งน าสืบ เช่น ในคดีแพ่งและคดีพาณิชย ์แต่ใน
ศาลปกครองจะใชร้ะบบไต่สวน โดยศาลสามารถลงไปสืบหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานไดเ้อง 
นอกจากท่ีคู่ความน าเสนอหรือไดก้ล่าวอา้งต่อศาล79  

การแบ่งแยกระบบศาลตามหลกัสากล แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบศาลเด่ียว 
และระบบศาลคู่ ดงัน้ี 

2.5.3.1 ระบบศาลเด่ียว 
ระบบศาลเด่ียว เป็นระบบศาลที่ศาลยุติธรรมมีอ านาจตีความกฎหมายและตดัสินคดี

ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม ดงันั้น 
ในเร่ืองของกฎหมายมหาชน ศาลยุติธรรมก็มีอ านาจในการคน้หา ตีความ และให้ความหมายของ
กฎหมายมหาชนได ้ส่วนใหญ่ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีจะเป็นประเทศในกลุ่มกฎหมายแองโกลอเมริกนั 
เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในกลุ่มซีวิลลอว ์เช่น ประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลในการจดัระบบศาลจากประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่าน้ี แมจ้ะมี
การจดัตั้งองค์กรฝ่ายบริหารใช้อ านาจก่ึงตุลาการเพื่อพิจารณาคดีปกครองก็ตาม แต่ศาลยุติธรรมก็มี
อ านาจท่ีจะพิจารณาคดีไดอี้ก80 

ระบบศาลเด่ียวส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common 
Law System) ซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศองักฤษ โดยแนวคิดในการจดัตั้งระบบศาลเด่ียวของ
                                                 

79จาก กฎหมายมหาชน เล่ม 2 (น.10-13), โดย บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2550, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
80หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.330-331). เล่มเดิม. 

DPU



 58 

ประเทศองักฤษนั้น ระบบการเมือง การปกครอง และการบริหาร มีส่วนส าคญัในการจดัตั้งอยา่งนอ้ย 
3 ประการ ดงัน้ี 

1) ความไม่ไวว้างใจในอ านาจของกษตัริยแ์ละฝ่ายปกครองท่ีมีมากจนเกินไป 
2) อ านาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภา หมายความวา่ รัฐสภาองักฤษเป็นองคก์รเดียวท่ีเป็น

ผูแ้ทนปวงชน ย่อมมีอ านาจสูงสุดในการตรากฎหมาย เม่ือตรากฎหมายได้แล้ว ศาลย่อมไม่อาจ
วินิจฉยัวา่กฎหมายนั้นเป็นโมฆะ แนวคิดว่าดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของรัฐสภาจึงไดส่้งผลให้การ
ปฏิบติัหน้าท่ีราชการของฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นในระดบัใด หากไม่มีคอมมอนลอว์รับรองให้
อ านาจไว ้หรือไม่มีฐานอ านาจซ่ึงมาจากพระราชอ านาจของกษตัริยแ์ลว้ ฝ่ายปกครองไม่อาจกระท าการ
หรือละเวน้กระท าการใด ๆ ท่ีจะไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้เวน้แต่ 
จะมีพระราชบญัญติัท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภาใหอ้ านาจไว ้

3) การจ ากดัและควบคุมอ านาจฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยศาลยุติธรรม ประเทศองักฤษเคยมีประสบการณ์ในแง่ลบจากการท่ี
กษตัริยพ์ยายามสนบัสนุนให้ศาลหลวงจากส่วนกลางมาลดอ านาจของศาลทอ้งถ่ิน รวมทั้งการใช้
อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม ไม่เสมอภาค ท าให้ไม่อาจคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได ้ 

ระบบศาลเด่ียว จึงเป็นระบบศาลท่ีให้อ านาจศาลยุติธรรมเป็นศาลท่ีมีอ านาจในการ
วินิจฉัยขอ้พิพาทคดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีประเภทอ่ืน ๆ 
โดยไม่มีการแยกระบบศาลตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ดงันั้น คดีทุกประเภทที่มีการอุทธรณ์
ไปยงัศาลสูง ทา้ยท่ีสุดศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดจะเป็นผูพ้ิพากษาคดีทุกประเภท ซ่ึงแตกต่างจากระบบ
ศาลคู่ ท่ีมีการแบ่งแยกทั้งผูพ้ิพากษาและการจดัองคก์รของศาล81 

2.5.3.2 ระบบศาลคู่ 
ระบบศาลคู่ เป็นระบบศาลท่ีให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแพ่ง 

และคดีอาญาเป็นหลักเท่านั้ น ส่วนการพิจารณาวินิจฉัยคดีพิเศษให้อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ 
ศาลช านญัพิเศษซ่ึงมีระบบศาลชั้นตน้และศาลสูงสุดเป็นของตนเอง มีระบบผูพ้ิพากษาและองคก์ร
บริหารงานบุคคลเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากระบบศาลยุติธรรม โดยผูพ้ิพากษาศาลช านญัพิเศษ 
จะมีคุณสมบติัเฉพาะและมีความเช่ียวชาญทางกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะ ระบบน้ีใชอ้ยูใ่นประเทศท่ี

                                                 
81จาก หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น.171-172), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ ข, 2548, 

กรุงเทพฯ: วญิญูชน.   
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ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) เช่น ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส เบลเยียม อิตาลี 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย สวเีดน และฟินแลนด ์เป็นตน้82 

เหตุผลท่ีตอ้งมีการแยกออกเป็นศาลคู่ เพราะวา่ประเทศท่ีใชร้ะบบศาลแบบน้ีมกัจะมีการ
แยกประเภทของกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ซ่ึงรากฐานแนวคิดใน
กฎหมายเอกชนจะแตกต่างจากกฎหมายมหาชน ดังนั้ น จะให้ศาลยุติธรรมซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
พิจารณาพิพากษาคดีทัว่ไปมาพิจารณาพิพากษาคดีปกครองไม่ได ้เพราะแนวคิดในทางกฎหมาย
เอกชนเป็นเร่ืองระหว่างเอกชนกบัเอกชน แต่แนวคิดในทางกฎหมายมหาชนเป็นเร่ืองระหว่าง
รัฐกบัเอกชน วตัถุประสงคก์็แตกต่างกนั เพราะในกฎหมายเอกชนมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์
ของคู่กรณีซ่ึงเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แต่วตัถุประสงค์ในกฎหมายมหาชนนั้นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือของคนส่วนใหญ่ ดงันั้น องคก์รที่ท  าหนา้ที่จึงตอ้งแยกต่างหากจากกนั83 
ในประเทศที่เป็นระบบศาลคู่ จึงมีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึนมาท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
ซ่ึงพิพาทกนัระหวา่งรัฐกบัเอกชนตามหลกักฎหมายมหาชน 

แนวคิดในการจัดตั้ งศาลปกครองในระบบศาลคู่  ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นเหตุผลทางประวติัศาสตร์โดยเฉพาะของฝร่ังเศส ในช่วงการปฏิวติัใหญ่ 
ปี ค.ศ. 1789 ศาลท่ีมีช่ือว่า Le Parlement ประกอบดว้ย ผูพ้ิพากษาที่เป็นพวกศกัดินาและขุนนาง 
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทัว่ไป ไดเ้ขา้มากา้วก่ายงานทางปกครองของกษตัริยม์าก ภายหลงัการ
ปฏิวติัเม่ือปี ค.ศ. 1789 ในปี ค.ศ. 1790 จึงไดอ้อกกฎหมายบญัญติัให้หนา้ท่ีทางยุติธรรมนั้นแตกต่าง
และแยกออกจากหน้าท่ีในทางปกครอง ยกเวน้กรณีความผิดอาญาของข้าราชการ ผูพ้ิพากษาไม่
อาจจะก่อให้เกิดความยุง่ยากไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ แก่การด าเนินงานขององคก์รปกครองได ้ทั้งไม่
อาจเรียกเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองให้มาปรากฏตวัต่อศาลด้วยเหตุผลแห่งการปฏิบตัิหน้าที่ ทั้งน้ี
ให้เหตุผลวา่ ฝ่ายตุลาการมาจากผูแ้ทนของชนชั้นสูงประชาชนไม่ไวว้างใจ ต่อมาในปี ค.ศ. 1800 
มีการออกกฎหมายจดัตั้ งองค์กรช้ีขาดข้อพิพาทในทางปกครอง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในคดีปกครอง เพราะประชาชนจะฟ้องคดีปกครองต่อศาลยุติธรรมไม่ได ้โดยมีการจดัตั้ง
องคก์รคุม้ครองสิทธิดงักล่าวข้ึนภายในฝ่ายปกครอง คือ สภาแห่งรัฐ (Conseil d’Etat) และสภาแห่ง
จงัหวดั (Conseil de Prefecture) กรณีของสภาแห่งรัฐนั้นให้ประมุขของรัฐเป็นประธานและแบ่ง
ออกเป็น 5 แผนก ตามความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาของฝ่ายปกครอง สภาแห่งรัฐมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกลส าหรับการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในระบบราชการและให้ค  าปรึกษากฎหมายแก่

                                                 
82การปฏิรูประบบศาลแรงงานของประเทศไทย (น.41). เล่มเดิม. 
83หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.332). เล่มเดิม. 
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รัฐบาลในการรับเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชนและพิจารณาขอ้พิพาททางปกครอง ส่วนสภาแห่งจงัหวดั
มีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่หลักคือ ให้ค  าปรึกษาเร่ืองการปกครองต่อ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั รวมทั้งมีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีปกครองภายในเขตจงัหวดัเฉพาะเร่ือง84 

ในช่วงเร่ิมตน้นั้น สภาแห่งรัฐมีอ านาจเพียงพิจารณาขอ้พิพาททางปกครอง เม่ือวินิจฉัย
เสร็จแลว้ จึงเสนอแนะค าวินิจฉยัต่อประมุขของรัฐให้เป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจวา่ควรจะวินิจฉยั
ช้ีขาดตามท่ีสภาแห่งรัฐเสนอแนะหรือไม่ การมอบอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดโดยเด็ดขาดให้แก่ 
สภาแห่งรัฐเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1872 โดยมอบให้สภาแห่งรัฐมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีปกครอง
ไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีฝ่ายบริหารไม่สงวนอ านาจในการตรวจสอบค าวนิิจฉยัของสภาแห่งรัฐอีกต่อไป 
ยอ่มหมายความวา่ สภาแห่งรัฐไดก้ลายเป็นองคก์รที่มีอ  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
ซ่ึงเป็นลกัษณะขององคก์รศาลโดยสมบูรณ์  

จากแนวคิดน้ีน าไปสู่การขยายแนวคิดในระบบศาลคู่ และประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีเป็นประเทศหน่ึงที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดดงักล่าวมาจากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ซ่ึงก าหนดรูปแบบในการควบคุมฝ่ายปกครองโดยฝ่ายปกครองเอง ท่ีเรียกว่า Administrativjustiz 
ต่อมาในช่วงของรัฐธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. 1849 มีขอ้เรียกร้องให้มีการควบคุมฝ่ายปกครองโดย
องค์กรศาลท่ีเป็นอิสระและควรจะแยกระหว่างศาลกบัฝ่ายปกครองออกจากกนั ในปี ค.ศ. 1863 
จึงได้มีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึนเป็นแห่งแรกในมลรัฐ Baden และมลรัฐอื่น ๆ ตามล าดบั 
ระบบดงักล่าวจึงไดพ้ฒันามาจนถึงปัจจุบนั85 

2.5.4 การจดัตั้งศาลและเขตอ านาจศาลในประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยนั้น ในระหว่างอยู่ในช่วงของการเตรียมการจดัตั้งศาลปกครอง

จึงยงัไม่มีศาลปกครองอย่างเต็มรูปแบบ แมว้่าคดีปกครองต่าง ๆ จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
ท าความเห็นให้แก่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเห็นชอบก็ตาม แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยงั
ไม่ใช่ศาลปกครอง ทั้งน้ี เพราะไม่สามารถสั่งการตามค าวินิจฉัยของตนได้ เพราะจะตอ้งเสนอ
ค าวินิจฉัยให้แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการ แต่ก็พอถือไดว้่าเป็นรูปแบบของศาลปกครอง
แบบฝร่ังเศสในสมยัเร่ิมแรก คือในช่วงท่ีค าวนิิจฉยัยงัตอ้งให้ประมุขแห่งรัฐเป็นผูส้ั่งการ จึงกล่าวไดว้า่
ประเทศไทยขณะที่ยงัอยู ่ในช่วงของการเตรียมจดัตั้งศาลปกครองยงัไม่ถือว่ามีศาลปกครอง 
ระบบศาลของประเทศไทยในขณะนั้น จึงเป็นระบบศาลเด่ียว  

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดให้มีการจดัตั้ง 
ศาลปกครองข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการกระท าทางปกครอง ระหวา่ง
                                                 

84หลกักฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น.172-173). เล่มเดิม. 
85แหล่งเดิม. (น.173-174) 
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เจา้หนา้ท่ีรัฐกบัประชาชน หรือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐดว้ยกนัเอง โดยมีการจดัตั้งศาลปกครองข้ึนเป็น
คร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2542 นบัแต่นั้นเป็นตน้มา จึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบศาลคู่
เช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส คดีที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายเอกชนจะอยู่ในเขตอ านาจ
ศาลยติุธรรม ส่วนคดีท่ีมีขอ้พิพาทในทางปกครองจะอยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครอง86 

 ก่อนท่ีจะมีการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 สถาบนัศาลไดถู้กก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 หมวดท่ี 10 ประกอบดว้ย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร 
แมต้่อมาจะไดม้ีการประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง 
แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ไดอ้อกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 
ก าหนดให้ศาลทั้งหลายยงัคงมีอ านาจด าเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายและ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป ซ่ึงหมายความวา่ เขตอ านาจศาลในประเทศไทย
ยงัเป็นไปตามกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิมเก่ียวกบัการจดัตั้งและการก าหนดเขตอ านาจของศาลนั้น ๆ  

 2.5.4.1 ศาลรัฐธรรมนูญ 
การก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ มาจากความจ าเป็น 2 ประการ คือ  
ประการแรก ความจ าเป็นในการคุม้ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

โดยทัว่ไปประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะประกอบดว้ย
หลกัการส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ การก าหนดรูปแบบการปกครองของรัฐ และการวางระเบียบการ
ด าเนินการปกครอง โดยก าหนดให้มีสถาบนัทางการเมืองหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้ง
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ของการใช้อ านาจระหว่างองค์กรดังกล่าว การก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน โดยมีก าหนดหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนไวเ้พื่อป้องกนัมิใหรั้ฐใชอ้  านาจทางปกครองไปลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ประการท่ีสอง ความจ าเป็นในการปกครองโดยนิติรัฐ กล่าวคือ การใช้อ านาจของรัฐใน
ประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยงัตอ้งคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญใหก้ารรับรองไว้87 

 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ
ปี พ.ศ. 2475 มีการจดัตั้งองคก์รทั้งในรูปของศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

                                                 
86หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชน (น.334-335). เล่มเดิม. 
87จาก “ศาลรัฐธรรมนูญไทยต่างจากศาลอ่ืนและศาลรัฐธรรมของต่างประเทศอยา่งไร.” รวมบทความทาง

วิชาการ ชุดท่ี 5 “ศาลรัฐธรรมนูญกบัหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน (น.241-242), 
โดย บุญเสริม  นาคสาร. (2549). กรุงเทพฯ : ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. 
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ท าหน้าท่ีในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีรัฐธรรมนูญเร่ือยมา จนกระทัง่ไดมี้การจดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญข้ึน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาจนถึงปัจจุบนั 

 โครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญและท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือพิจารณาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัไวใ้นมาตรา 204 ถึงมาตรา 217 
ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีก 8 คน ซ่ึง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญยงัมีหน่วยงาน
ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระโดยมีเลขาธิการส านกังานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ข้ึนตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย “คดีรัฐธรรมนูญ” ซ่ึงเก่ียวกบัการควบคุม
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรือกฎหมายหรือพระราชก าหนด วินิจฉยัสมาชิกภาพ
ของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือการให้พ้นจากต าแหน่ง กรณีจงใจไม่ยื่นหรือยื่นบัญชี
ทรัพยสิ์นอนัเป็นเทจ็ วนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ การด าเนินงาน
ของพรรคการเมือง เป็นต้น ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพนัรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐ ในขณะท่ีค าพิพากษาของศาลปกครองผกูพนัเฉพาะคู่กรณี 
ยกเวน้กรณีการเพิกถอนกฎ และค าพิพากษาของศาลยติุธรรมผกูพนัเฉพาะคู่ความเท่านั้น88 

 2.5.4.2 ศาลยติุธรรม 
ดังท่ีกล่าวในเบ้ืองต้นแล้วว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบศาลคู่  

มีการจดัตั้งศาลปกครองและศาลพิเศษควบคู่ไปกบัศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมจึงมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ คดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป รวมทั้งคดีท่ีไม่อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลอ่ืน และใชนิ้ติวธีิตามหลกักฎหมายเอกชนในการพิจารณาคดีเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ วิธีพิจารณาคดี
ใช้ระบบกล่าวหา ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรตุลาการองค์กรหน่ึงท่ีส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการขอให้ศาลรับรองหรือบังคับตามสิทธิเม่ือมีกรณีพิพาท
เก่ียวกบัการโตแ้ยง้สิทธิหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายแพง่ และก าหนดให้ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหาย
อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผิดอาญา เป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลยุติธรรมได้เอง ทั้ งยงั
ก าหนดให้พนักงานอยัการมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนผูเ้สียหายได้ด้วย จึงนับว่าศาลยุติธรรมเป็น
องคก์รที่มีความส าคญัอยา่งยิ่งตามหลกัการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย และเป็นองคก์รล าดบัแรก ๆ 
ท่ีใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมาชา้นาน 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบับทบาทของศาล
ทั้งหลายในประเทศไทยและต่างประเทศเก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นกฎหมายมหาชนในแนวทาง 
                                                 

88แหล่งเดิม. (น.243-248). 
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การน าคดีข้ึนสู่ศาลวา่ การเลือกให้คดีในกฎหมายมหาชนข้ึนสู่ศาลพิเศษและใชก้ฎหมายพิเศษ เช่น 
คดีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญอาจข้ึนศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ คดีปกครองข้ึน 
ศาลปกครอง คดีภาษีอากรอาจข้ึนศาลภาษีอากร ซ่ึงแนวทางน้ีปรากฏในประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป 
เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อิตาลี เบลเยียม ฯลฯ ในประเทศเหล่าน้ี 
ศาลยุติธรรมจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีในกฎหมายเอกชนเท่านั้น กล่าวคือ คดีแพ่งและคดีอาญา 
ส่วนคดีในกฎหมายมหาชนจะมีศาลพิเศษและมีวิธีพิจารณาความพิเศษโดยเฉพาะ ซ่ึงต้องเน้น
คุณสมบติัของผูพ้ิพากษาวา่ไม่ใช่เพียงรู้กฎหมายเพราะเรียนมาอยา่งเดียว แต่ตอ้งมีประสบการณ์ใน
กฎหมายสาขานั้น ๆ ดว้ย นอกจากน้ี วิธีพิจารณาความก็แตกต่างไปจากวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญาโดยส้ินเชิง เช่น คดีในกฎหมายมหาชนศาลจะใชร้ะบบไต่สวน กล่าวคือ ศาลสามารถลงไปหา
ขอ้เทจ็จริงไดเ้อง ผลของแนวทางน้ีปรากฏวา่ ศาลพิเศษเหล่านั้นต่างมีบทบาทอยา่งยิ่งในการพฒันา
หลกักฎหมายมหาชนให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
โดยบทบาทพิเศษจะเห็นไดเ้ด่นชดัข้ึนเม่ือกฎหมายมหาชนไม่มีประมวลกฎหมายท่ีวางหลกัทัว่ไปไว ้
มีแต่พระราชบญัญติัหรือระเบียบเฉพาะเร่ืองซ่ึงศาลพิเศษเหล่าน้ีอาจสร้างหลกักฎหมายมหาชนข้ึน
ใชเ้ป็นบรรทดัฐานต่อไป89 

ส าหรับโครงสร้างและเขตอ านาจของศาลยติุธรรมในประเทศไทยนั้น หากพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีผา่นมา รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัไว้
ตั้งแต่มาตรา 218 ถึงมาตรา 222 แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้งศาลช านญัพิเศษข้ึนในศาลยุติธรรมไดแ้ก่ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ศาลลม้ละลายกลาง 
เป็นตน้ โดยศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีทั้งปวง เวน้แต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน 

การก าหนดจ านวนและท่ีมาของตุลาการหรือผูพ้ิพากษาในศาลยุติธรรม เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด ปัจจุบนัผูพ้ิพากษาในศาลยุติธรรม มีท่ีมาจากการสอบ
เขา้รับราชการ โดยตอ้งส าเร็จการศึกษาทางดา้นกฎหมายและสอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิต และตอ้งมี
ประสบการณ์ทางดา้นกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมก าหนด 

นอกจากน้ี ศาลยุติธรรมยงัมีหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมเองท่ีเป็นอิสระโดยมี
เลขาธิการส านกังานศาลยติุธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชา และข้ึนตรงต่อประธานศาลฎีกา 

 
 

                                                 
89กฎหมายมหาชน เล่ม 2 (น.41-42). เล่มเดิม. 
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 2.5.4.3 ศาลปกครอง 
ในปี พ.ศ. 2538 รัฐสภาไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พุทธศกัราช 2538 ไดเ้พิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยศาลปกครองในมาตรา 195 
ถึงมาตรา 195 เบญจ ซ่ึงก าหนดใหจ้ดัตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่แยกออกจากศาลยติุธรรม 

ต่อมา เม่ือมีการปฏิรูปทางการเมือง ประเทศไทยไดใ้ชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปการเมือง
เม่ือปลายปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว ไดบ้ญัญติัเร่ืองศาลปกครองไวใ้นมาตรา 276 ถึง
มาตรา 280 โดยให้มีการจดัตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่แยกออกจากศาลยุติธรรม และไดมี้การ
ตราพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หลงัจากนั้นจึงได้
จดัตั้งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดข้ึน โดยเปิดท าการเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 254490 
 การสร้างและการพฒันาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองในประเทศไทย มีเหตุผลส าคญั 
2 ประการ คือ 

ประการที่หน่ึง คดีปกครองเป็นคดีขอ้พิพาทระหวา่งคู่ความที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกนั 
ซ่ึงแตกต่างไปจากคดีแพง่ท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนกบัเอกชน คู่ความจึงอยูใ่นฐานะเท่าเทียมกนั 
ดงันั้น วธีิพิจารณาคดีแพง่จึงใชร้ะบบกล่าวหา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้พิพาทในคดีปกครอง
ท่ีคู่ความมีฐานะไม่เท่าเทียมกนั จึงเป็นอุปสรรคต่อการพิสูจน์ความจริงในคดี เพราะหน่วยงานของรัฐ
มกัเป็นผูค้รอบครองพยานหลกัฐานต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ี วิธีพิจารณาคดีปกครองจึงตอ้งใช้หลกัการ
ไต่สวน ซ่ึงถือเป็นหนา้ที่ของศาลที่จะตอ้งแสวงหาความจริงเพื ่อจะน าไปสู่การวินิจฉยัคดีให้
สอดคลอ้งกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ  

ประการท่ีสอง ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองมีจุดมุ่งหมายท่ีจะถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ดุลพินิจของผูพ้ิพากษา เน่ืองจากคดีปกครองเป็นคดีท่ีเก่ียวกบัประโยชน์มหาชน ระบบการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองจึงตอ้งเป็นระบบท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั ยกตวัอยา่งในคดีปกครอง
ของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ซ่ึงก าหนดให้มี “ตุลาการผูแ้ถลงคดี” ท าหนา้ท่ีเป็นผูถ่้วงดุลโดยตรวจสอบ
ทั้งการสรุปส านวนและเสนอความเห็นช้ีขาดเบ้ืองตน้ก่อนลงมติวินิจฉยัโดยองคค์ณะวินิจฉยัช้ีขาด 
เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการสรุปส านวนโดยบิดเบือนหรือปกปิดขอ้เท็จจริง และป้องกนัมิให้มีการ
วนิิจฉยัช้ีขาดคดีโดยใหเ้หตุผลเพียงดา้นเดียว91 

คดีปกครองจึงเป็นคดีท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป  
เพราะเป็นคดีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ ซ่ึงขอ้ขดัแยง้
ดงักล่าวควรไดรั้บการวนิิจฉยัช้ีขาดโดยผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ในหลกักฎหมายมหาชน มีความเขา้ใจ
                                                 

90หลกักฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น.191). เล่มเดิม. 
91แหล่งเดิม. (น.192). 
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ในปัญหาด้านการบริหารหรือการปกครอง เช่น มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านนิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน กบัทั้งการด าเนินคดี
ควรจะตอ้งเป็นไปดว้ยความประหยดั สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง92 

 ส าหรับโครงสร้างและเขตอ านาจของศาลปกครองในประเทศไทยนั้น หากพิจารณา
ตามรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านมา รวมทั้ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
บญัญติัไวต้ั้งแต่มาตรา 223 ถึงมาตรา 227 แบ่งศาลปกครองออกเป็น 2 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองชั้ นต้น โดยให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง อนัเน่ืองมาจาก
การใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานหรือ
บุคคลดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ศาลปกครองยงัมีหน่วยงานธุรการของศาลปกครองท่ีเป็นอิสระโดยมี
เลขาธิการส านกังานศาลปกครองเป็นผูบ้งัคบับญัชา และข้ึนตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด 

 2.5.4.4 ศาลทหาร 
ประวติัและความเป็นมาของการจดัตั้งศาลทหารในประเทศไทยนั้น เร่ิมตั้งแต่ในสมยั 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ช่วงปี พ.ศ. 1991-2034 พระองค์ไดท้รงแกไ้ขปรับปรุงการปกครอง
แผน่ดินโดยแยกหน่วยราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน มีกรมพระกลาโหม
ท าหนา้ที่ดูแลและบงัคบับญัชาฝ่ายทหาร ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั
ไดท้รงก าหนดให้สมุหกลาโหมเป็นหัวหน้ากรมพระกลาโหมบังคบัราชการฝ่ายทหารทั่วไป 
ส าหรับกิจการทหารนั้น มีศาลทหาร คือ ศาลกลาโหม พิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีทหารบกและ
ทหารเรือกระท าผิดโดยเฉพาะ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมพระกลาโหม และมีการตั้ง
กรมยุทธนาธิการข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2429 ให้รับผิดชอบดูแลทหารบกและทหารเรือ รวมทั้งด้าน
การทหารต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2434  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ตั้งกระทรวงยุติธรรมข้ึน
โดยรวบรวมศาลท่ีกระจดักระจายอยูใ่นกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เขา้มาสังกดัในกระทรวงยุติธรรม 
ยกเวน้ศาลทหาร ที่ยงัคงอยู่ในสังกดักรมยุทธนาธิการตามเดิม ศาลในประเทศไทยจึงแบ่งเป็น 
“ศาลกระทรวงยุติธรรม” และ “ศาลทหาร” ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ในปี พ.ศ.2435 กรมพระกลาโหม
                                                 

92จาก กฎหมายปกครอง (น.201-202), โดย กมลชยั  รัตนสกาววงศ ์ข, 2543, กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
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ไดถู้กยกฐานะข้ึนเป็น “กระทรวงกลาโหม” ส่วนกรมย ุทธนาธิการไดถู้กยา้ยไปข้ึนอยู ่กบั
กระทรวงกลาโหม ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงยุบกรมยุทธนาธิการ
และก าหนดให้ทหารบกไปข้ึนอยูก่บักระทรวงกลาโหม ส่วนทหารเรือไปข้ึนอยูก่รมทหารเรือ 
และยกฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ ซ่ึงกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัทหารบกและทหารเรือในขณะนั้น 
คือ พระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. 126 และพระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. 127 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงกิจการทหารไทยเม่ือปี พ.ศ. 2474 ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดร้วมกระทรวงทหารเรือมาอยู่กบักระทรวงกลาโหม ซ่ึงหมายถึง การรวม
กรมพระธรรมนูญทหารบกและกรมพระธรรมนูญทหารเรือเป็นกรมเดียวกัน โดยใช้ช่ือว่า  
กรมพระธรรมนูญทหาร ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “กรมพระธรรมนูญ” โดยได้ออกกฎหมายใหม่ 
คือ พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2477 ใชบ้งัคบัแทน ซ่ึงให้ใชบ้งัคบักบักองทพัอากาศ 
ท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัดว้ย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2498 รัฐสภาไดย้กเลิกพระราชบญัญติัธรรมนูญ 
ศาลทหาร พ.ศ. 2477 และให้ใช้ฉบบัใหม่แทน คือ พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498  
โดยใช้บงัคบัมาจนถึงปัจจุบนั พระราชบญัญติัดงักล่าวบญัญติัถึงการจดัตั้ ง การก าหนดชั้นและ
อ านาจของศาลทหารทั้งในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติ รวมทั้งบัญญติัเก่ียวกับการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารตลอดจนการก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการพิจารณาคดีของทหารดว้ย93 

 ส าหรับโครงสร้างและเขตอ านาจของศาลทหารในประเทศไทย หากพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีผา่นมา รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัไว้
ในมาตรา 228 ก าหนดให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงผูก้ระท าผิดเป็นบุคคลท่ี
อยู่ในอ านาจศาลทหาร และคดีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงได้แก่ พระราชบัญญัติธรรมนูญ 
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 โดยแบ่งศาลทหารออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลทหารชั้นตน้ ศาลทหารกลาง 
(เทียบไดก้บัศาลอุทธรณ์ของพลเรือน) และศาลทหารสูงสุด (เทียบไดก้บัศาลฎีกาของพลเรือน) 

 มีข้อสังเกตว่า ศาลทหารไม่มีหน่วยงานธุรการท่ีเป็นอิสระดังเช่นศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
ก าหนดให้ศาลทหารทั้งหลายอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองและบงัคบับญัชากิจการของทหาร 

 
 
 

                                                 
93สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้ เสียหายในศาลทหาร (น.10-11). เล่มเดิม. 
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2.6 หลกัการทบทวนค าพพิากษาหรือค าส่ังศาล 
การด าเนินคดีในศาล เร่ิมตั้งแต่การยื่นฟ้องคดีไปจนถึงศาลได้มีค  าวินิจฉัยช้ีขาดคดี

โดยค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล อาจเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนหรือกระบวนพิจารณาคดีของศาล
ไดเ้สมอ ทั้งน้ี เน่ืองจากศาลหรือผูพ้ิพากษาเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่มีอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาและตดัสินคดีตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ดงันั้น ในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีของศาล 
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการปรับใช้กฎหมายสารบญัญติั หรือการปฏิบตัิตามกฎหมายวิธีสบญัญติั
อาจเกิดความผิดพลาดข้ึนได้เสมอ เมื่อเกิดกรณีดงักล่าว ย่อมท าให้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งศาล
ขดัต่อกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความ รวมถึงบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในคดีนั้น ท่ีได้รับผลกระทบตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

การทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัและจ าเป็น ทั้งน้ี 
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งยบัย ั้งและแก้ไขความผิดพลาดดงักล่าวก่อนท่ี
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลจะมีผลผูกพนั หลกัการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล จึงเป็น
หลกัการที่จะท าให้การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลเป็นไปโดยถูกตอ้ง สร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา
ของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรศาล และเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแทจ้ริง 
หลกัในการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล มีหลกัการท่ีส าคญัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

2.6.1 หลกัสิทธิของคู่ความท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้นศาล  
 หลักสิทธิของคู่ความท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้นศาล เป็นหลักการ

พิจารณาตรวจสอบค าพิพากษาของศาลล่างอย่างศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ (Inferior Court) 
โดยศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (Supreme Court) เพื่อตรวจสอบทบทวน (Examination) และแกไ้ขใน
ความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องที่อาจปรากฏในค าพิพากษาของศาลล่าง ตามความมุ่งหมายที่ว่า
ค าพิพากษาของศาลจะตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ (Consideration for Purpose of Correction) 
ซ่ึงการพิจารณาคดีในลกัษณะน้ีจะตอ้งตรวจสอบจากส านวนคดีของศาลชั้นตน้เป็นหลกั โดยฟัง
ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏในส านวนของศาลชั้นตน้ ศาลสูงจะไม่รับฟังขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมอีก เป็นการ
จ ากดัอ านาจหน้าที่ของศาลสูงที่จะไม่รับฟังขอ้เท็จจริงนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในส านวนคดี 
แต่ศาลอาจออกนัง่พิจารณารับฟังค าแถลงการณ์ดว้ยวาจา (Oral Agreement) ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่าย
จ าเลยก็ได ้เพราะการแถลงการณ์ดว้ยวาจาจะท าใหศ้าลเขา้ใจขอ้เทจ็จริงไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และอาจช่วย
ให้ศาลไดแ้นวความคิดท่ีกวา้งไกลสามารถน ามาประกอบการใชดุ้ลพินิจได้ โดยเฉพาะค าพิพากษา
ในคดีอาญาซ่ึงเป็นการช้ีขาดของศาลท่ีผกูมดัดว้ยรูปแบบและมีผลในทางกฎหมาย ท าให้คดีเสร็จไป
จากศาล จึงมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลย 
เม่ือพิจารณาจากค าพิพากษาแล้ว ค าพิพากษานั้นอาจเป็นการช้ีขาดในเน้ือหาคดี (Substantive 
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Adjudication) ซ่ึงเป็นการพิพากษาวา่ จ  าเลยเป็นผูก้ระท าความผิดหรือไม่ หรือการกระท าของจ าเลย
เป็นความผิดหรือไม่ มีเหตุผลตามกฎหมายท่ีจ าเลยไม่ควรตอ้งรับโทษหรือไม่ หรือค าพิพากษาอาจ
เป็นการช้ีขาดเก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีท่ีไดก้ระท า (Procedural Adjudication) ซ่ึงเป็นการพิพากษา
เก่ียวกับเง่ือนไขให้อ านาจด าเนินคดี เช่น โจทก์เป็นผูเ้สียหายหรือไม่ คดีขาดอายุความหรือไม่  
เป็นตน้94 

ในการขอให้ทบทวนค าพิพากษาตามหลกัสิทธิของคู่ความท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดี
โดยศาลสองชั้นศาล กระท าไดโ้ดยการอุทธรณ์ค าพิพากษาและการร้องคดัคา้นค าพิพากษาทั้งในคดี
แพง่และคดีอาญา การยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลจะอุทธรณ์ไปยงัศาลท่ีมีล าดบัชั้นท่ีสูงกวา่ ซ่ึง
จะพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ทั้งปัญหาขอ้เท็จจริงและปัญหาขอ้กฎหมาย ผูม้ีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์
ค าพิพากษาของศาลได้จะตอ้งเป็นคู่ความในคดีและมีส่วนไดเ้สียในคดี เวน้แต่วา่คู่ความนั้นจะได้
สละสิทธิในการอุทธรณ์ การยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลน้ีเป็นไปตามหลกัสิทธิของคู่ความท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้นศาล ซ่ึงหมายความวา่ คู่ความในคดีมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตน
ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลสองศาลท่ีต่างกนั ซ่ึงมีล าดบัชั้นศาลท่ีต่างกนัภายใตเ้ง่ือนไข
อย่างเดียวกนั โดยศาลชั้นตน้เป็นศาลในล าดบัแรก ส่วนศาลอุทธรณ์เป็นศาลในล าดบัท่ีสอง ทั้งน้ี
เพื่อเป็นหลักประกนัความยุติธรรม เน่ืองจากผูพ้ิพากษาในศาลชั้นตน้อาจพิจารณาพิพากษาคดี
ผดิพลาดได ้จึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การทบทวนใหม่โดยผูพ้ิพากษาท่ีมีประสบการณ์สูงกวา่ ส่วนการร้อง
คดัคา้นค าพิพากษาเป็นหลกัการทบทวนค าพิพากษาท่ีกระท าโดยคู่ความซ่ึงศาลไดมี้ค าพิพากษาให้
แพค้ดีโดยขาดนัด คู่ความท่ีขาดนัดจะร้องคดัค้านค าพิพากษาของศาลต่อศาลเดิมเพื่อให้มีการ
พิจารณาคดีใหม่ทั้งปัญหาขอ้กฎหมายและปัญหาขอ้เทจ็จริง95 

2.6.2 หลกัการใหสิ้ทธิอุทธรณ์ฎีกา 
 สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกานั้น โดยหลกัเป็นสิทธิของคู่ความท่ีสามารถโตเ้ถียงค าพิพากษา

ของศาลล่างได ้ทั้งน้ี เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของตนและแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ศาลนั้น ๆ สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาจึงเป็นสิทธิท่ีเกิดข้ึนใหม่ไม่ใช่สิทธิท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม โดยเป็นสิทธิ
ท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัเน่ืองจากความไม่ถูกตอ้งในการพิจารณาพิพากษาคดี สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา
จึงไม่ใช่สิทธิขั้นมูลฐานและไม่ใช่ลกัษณะการบงัคบั ฉะนั้นคู่ความแห่งคดีจึงอาจไม่ใช้สิทธิหรือ
สละสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาก็ได ้อยา่งไรก็ตาม การอุทธรณ์ฎีกาก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการแกไ้ข

                                                 

 94จาก อ านาจศาลยุติธรรมในการจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณีระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ว่าด้วยการไม่รับคดีซ่ึงข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา
พิพากษา พ.ศ. 2551 (น.13-14), โดย ฐิวาพร  สุชล, 2553, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

95ระบบศาลยติุธรรมและการขอให้มกีารทบทวนค าพิพากษาของศาลในประเทศฝร่ังเศส (น. 59-60). เล่มเดิม. 
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ความไม่ถูกตอ้งในเน้ือหาของค าพิพากษา แต่ทว่าการก าหนดให้คดีทุกคดีมีการแกไ้ขไดห้มด 
ยอ่มกระทบถึงความเด็ดขาดของค าพิพากษา และความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษายอ่มไม่อาจเกิดข้ึนได ้
ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนเส่ือมความเล่ือมใสในกระบวนการยุติธรรม แต่ในทางกลบักนั ถา้ความไม่ถูกตอ้ง
นั้นไม่มีการแก้ไขเสียเลย ก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้
ในแต่ละประเทศวางแนวทางและหลกัการให้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาของตนไว ้ว่าจะท าได้
มากน้อยเพียงใด โดยน าระบบการจ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกามาใช้ให้เกิดความเหมาะสมกบั
สภาพสังคมและระบบศาลของประเทศนั้น ๆ  ปัจจุบนัระบบการจ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกาของ
ประเทศต่าง ๆ แบ่งพิจารณาไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบสิทธิ (Appeal as of Rights) และระบบอนุญาต 
(Discretionary Appeal) ดงัน้ี 

1) ระบบสิทธิ หมายถึง ระบบการอุทธรณ์และฎีกาท่ีเปิดโอกาสใหคู้่ความมีสิทธิอุทธรณ์
ฎีกาไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยถือว่าการอุทธรณ์ฎีกาเป็นสิทธิของคู่ความ ส่วนการห้ามอุทธรณ์ฎีกา
เป็นข้อยกเวน้ โดยจะท าในรูปแบบของการจ ากดัสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ส าหรับประเทศไทย 
เลือกใชร้ะบบน้ีเป็นหลกั 

2) ระบบอนุญาต หมายถึง ระบบการอุทธรณ์ฎีกาท่ีถือว่าการอุทธรณ์ฎีกาเป็นส่ิงท่ี
กฎหมายห้าม คู่ความสามารถอุทธรณ์ฎีกาไดต้่อเมื่อมีบทบญัญติัของกฎหมายวางขอ้ยกเวน้เอาไว้
ใหเ้ป็นบางกรณี โดยทัว่ไปแลว้ แมว้า่ประเทศใดท่ีเลือกใชร้ะบบอนุญาตเป็นหลกัในการอุทธรณ์ฎีกา 
แต่การอุทธรณ์ในคร้ังแรกกฎหมายมกัจะอนุญาตให้ท าไดเ้สมอ ทั้งการอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เท็จจริง
และปัญหาขอ้กฎหมาย ส่วนการอุทธรณ์ในคร้ังท่ีสองหรือการฎีกานั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีกฎหมายห้าม 
หรือตอ้งไดรั้บอนุญาตใหก้ระท าไดใ้นบางกรณีเท่านั้น ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีเป็นหลกั ไดแ้ก่ ประเทศ
องักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
เป็นตน้96 

                                                 
96จาก ผลกระทบของค าส่ังไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พทุธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสอง ต่อการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาในทางแพ่ง (น.12-14), โดย เพญ็พร ประจุมาศ, 
2553, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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บทที ่3 
การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพจิารณาคดกีารเลือกตั้งท้องถิน่

ของต่างประเทศและประเทศไทย 
 

การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการ
พิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของต่างประเทศและประเทศไทย โดยผูเ้ขียนจะยกตวัอยา่งประเทศ
ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law System) และประเทศในระบบกฎหมายซีวิลลอว ์
(Civil Law System) ประกอบการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงระบบกฎหมายและการด าเนินคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลในประเทศดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึง
สภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี
การเลือกตั้งท้องถ่ินของประเทศไทย เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการน ามาปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
3.1  การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพจิารณาคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้องถ่ินของ
ต่างประเทศ โดยจะศึกษาจากประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law System) 
ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศในระบบกฎหมาย
ซีวิลลอว ์(Civil Law System) ได้แก่ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

3.1.1 ประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law System) 
3.1.1.1 ประเทศองักฤษ 
ประเทศองักฤษมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีระบบ

กฎหมายแบบแองโกล-แซกซอน หรือท่ีเรียกวา่ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law System) 
และเป็นประเทศแรกท่ีน าระบบการเลือกตั้งผูแ้ทนมาใชต้ั้งแต่ ปี ค.ศ. 1265 ในสมยัพระเจา้เอ็ดเวิร์ด
ท่ี 1 โดยมีสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีเรียกวา่ Great and model Parliament นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มา 
สภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวไดแ้ปรสภาพมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามญั รวมเรียกวา่ Parliament 
ซ่ึงประเทศอ่ืนๆ ก็ไดน้ ารูปแบบดงักล่าวน้ีมาใชเ้ป็นแบบฉบบัต่อไป 
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 ประเทศองักฤษเป็นประเทศเดียวท่ีไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Unwritten 
Constitution) และการท่ีไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลกัษณ์อกัษรน้ีเอง จึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศองักฤษใช้รัฐธรรมนูญท่ีเรียกว่า รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี จึงท าให้
หลกัการปกครองต่าง ๆ ไม่ไดอ้ยู่รวมกนัเป็นรัฐธรรมนูญ แต่จะปรากฏตามกฎหมายต่าง ๆ และ
ค าพิพากษาของศาล ลกัษณะดงักล่าวน้ีจึงท าให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
หลกัเหตุผลในการปกครอง นอกจากน้ี ประเทศองักฤษยงัไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชนอยา่งชดัเจน97 

ระบบศาลของประเทศองักฤษจดัอยู่ในระบบศาลเด่ียว มีศาลฎีกาซ่ึงเป็นศาลสูงสุด 
ในระบบศาลยติุธรรม แบ่งประเภทของศาลและชั้นศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาคดีอาญา แบ่งตามล าดบัชั้นศาล ดงัน้ี 
1.1) ศาลสูงสุดของประเทศ ไดแ้ก่ ศาลฎีกา (Supreme Court of the United Kingdom) 
1.2) ศาลสูงชั้นกลาง ไดแ้ก่  

1.2.1) ศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญา (Court of Appeal Criminal Division) 
1.2.2) ศาลคราวน์คอร์ท (Crown Court)  
1.2.3) ศาลไฮคอร์ท แผนกควนีส์เบนซ์ (Queen’s Bench Divisional Court) 

1.3) ศาลชั้นตน้ ไดแ้ก่ ศาลมาจีสเตรทคอร์ท (Magistrate Court) 
2) ศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาคดีแพง่ แบ่งตามล าดบัชั้นศาล ดงัน้ี 

2.1) ศาลสูงสุดของประเทศ ไดแ้ก่ ศาลฎีกา (Supreme Court of the United Kingdom) 
2.2) ศาลสูงชั้นกลาง  
ตามกฎหมาย The Supreme Court of Judicature Act 1873, 1875 ให้ตั้งศาลสูงข้ึน 

โดยรวมเอาศาลต่าง ๆ ที่มีอยูก่่อน ไดแ้ก่ ศาลชานเซอรี ศาลควีนส์เบนซ์ ศาลคอมมอนพลีส์ และ
ศาลเอ็กซ์เช็คเกอร์ ศาลโพร์เบท ศาลครอบครัว ศาลแอดมิรัลตี และศาลลม้ละลายในลอนดอน 
ไวใ้นศาลเดียว คือ ศาลซูพลีม คอร์ท ออฟ จูดิเคเจอร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ศาลไฮคอร์ท ออฟ  
จสัตีส (The High Court of Justice) และศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) 

2.3) ศาลชั้นตน้ ไดแ้ก่ ศาลเคาน์ตีคอร์ท (County Court) และมาจีสเตรทส์ คอร์ท 
(Magistrates Court) 

                                                                 
97จาก การตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยฝ่ายตุลาการ (น.99), โดย สุวชัรี กรรเจียกพงษ,์ 

2551, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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นอกจากศาลต่าง ๆ ท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่งแล้ว ยงัมีศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีพิเศษอ่ืน ๆ อีก เช่น ศาลทหาร (Court-martial) ศาลเลือกตั้ง (Election Court) เป็นตน้98 

ระบบกฎหมายของประเทศองักฤษก าหนดใหศ้าลยติุธรรมเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจวินิจฉยั
ช้ีขาดคดีร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง โดยสภาสามญัเป็นผูแ้ถลงวา่สภาไม่สามารถที่จะวินิจฉยัไดโ้ดย
ความเท่ียงธรรมถึงความถูกตอ้งสมบูรณ์ในการเลือกตั้งของบรรดาสมาชิกและยอมสละอภิสิทธ์ิ
ให้แก่ศาลตั้งแต่มี Election Petition Act 1868 ซ่ึงไดแ้กไ้ขอีกคร้ังเม่ือ ค.ศ. 1879 ในการร้องคดัคา้น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศองักฤษ มีวิธีการร้องคดัคา้นที่แตกต่างไปจาก
คดีอ่ืน กล่าวคือ ตาม The Representation of the Peoples Act 1949 ค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งจะ
ไดรั้บการพิจารณาโดยศาลเลือกตั้ง  

 ศาลเลือกตั้ง (Election Court) ประกอบดว้ยผูพ้ิพากษา 2 คน เป็นองคค์ณะ ผูพ้ิพากษา
ศาลเลือกตั้งจะไดรั้บการคดัเลือกจากผูพ้ิพากษาในศาล Queen’s Bench Division เป็นประจ าทุก ๆ  ปี 
และผูพ้ิพากษาจะตอ้งไม่เป็นสมาชิกสภาขุนนาง (The House of Lords) และมีกระบวนวิธีพิจารณาคดี
คดัคา้นการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะแตกต่างไปจากคดีธรรมดาทัว่ไป ซ่ึงในการพิจารณาคดีเลือกตั้ง
ของศาลในประเทศองักฤษจะใชห้ลกัการตรวจสอบทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งทั้งปวง 
โดยเนน้พิจารณาวา่ผลการเลือกตั้งและผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งนั้นไดป้ฏิบติัโดยถูกตอ้งและครบถว้น
ตามหลกักฎหมายและตามหลกัความบริสุทธ์ิยุติธรรมภายใตห้ลกันิติธรรมและหลกัความยุติธรรม
หรือไม่ รวมไปถึงหลกัสุจริตควบคู่กนัไป99 

การใชสิ้ทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศองักฤษเร่ิมจากมีการจดัการ
เลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 4 ระดบั ไม่วา่จะเป็น ระดบั County ระดบั Metropolitan 
district ระดบั District และระดบั Parish ซ่ึงแต่ละองค์กร มีองค์ประกอบที่คลา้ยคลึงกนั คือ มี
สภาทอ้งถ่ินซ่ึงสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของคนในทอ้งถ่ินนั้น สมาชิกสภาทอ้งถ่ินจะเป็น
ผูเ้ลือกประธาน (Chairman) และรองประธาน (Vice-chairman) ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหารของตน100 
ทั้งน้ี การเลือกตั้งจะอยู่ภายใตข้อบเขตของกฎหมายปกครองทอ้งถ่ิน  เม่ือมีการทุจริตการเลือกตั้ง

                                                                 
98จาก “ระบบศาลสหราชอาณาจักร : ท่ีมาและโครงสร้างของระบบกฎหมายแรงงานสหราชอาณาจักร”, 

โดย นิพนธ์ ใจส าราญ, ศรศกัด์ิ กุลจิตติบวร, นเรศ กล่ินสุคนธ์, ชยัพร ควรอกัษร, มณฑล ยอดรัก, อิสรา  วรรณสวาท, 
...มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร . 2554, วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม, 3(3), น.143-146. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานศาลยติุธรรม. 
 99จาก ปัญหาการไต่สวนและการด าเนินคดีเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน (น.86-87), โดย เนติพศันิช ์ศรีรุจิยางกรู, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

100การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น.58). เล่มเดิม. 
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หรือมีเหตุอ่ืนอนัจะตอ้งมีการคดัคา้นการเลือกตั้ง เช่น บุคคลผูไ้ดรั้บเลือกตั้งขาดคุณสมบติั กระท า
การทุจริต หรือไม่ไดถู้กเลือกเขา้มาใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย101 ผูเ้ลือกตั้งหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง102โดยท าเป็นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งระบุมูลเหตุ
แห่งการคดัคา้นตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และลงลายมือช่ือผูร้้องเสนอต่อศาลภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดในแต่ละกรณี เช่น หากเป็นกรณีคดัคา้นเก่ียวกบัเงื่อนไขของการเลือกตั้งจะตอ้ง
ยื่นภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเลือกตั้ง103  

ศาลที่มีเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นของประเทศองักฤษ 
จึงได้แก่ ศาลเลือกตั้ง (Election Court) ซ่ึงเป็นศาลท่ีมีอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด
การคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถิ่นที่เขตเลือกตั้งนั้นอยูใ่นเขตศาล 
โดยศาลเลือกตั้งท่ีจะท าหนา้ท่ีพิจารณาและวินิจฉยัเร่ืองคดัคา้นการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้น ศาลเลือกตั้ง
ประกอบด้วยผูพ้ิพากษาท่ีมีคุณสมบติัและไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาตามท่ี Representation of the 
People Act 1983 ก าหนด ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูพ้ิพากษาในศาลสูง (High Court) ท่ีท  าหน้าท่ีมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 10 ปี ในการพิจารณาคดีศาลเลือกตั้งจะท าการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย (Open Court) 
ติดต่อกนัไปจนกวา่จะมีค าสั่ง และจะไม่ใชก้ารพิจารณาคดีร่วมกบัคณะลูกขุน โดยจะมีค าสั่งตดัสินวา่ 
บุคคลท่ีถูกร้องคดัคา้นการเลือกตั้งนั้นไดก้ระท าการถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ แลว้จึงจะสั่งให้
การเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งท่ีชอบมาตั้งแต่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือสั่งให้การเลือกตั้ง
นั้นเป็นโมฆะและใหมี้การเลือกตั้งใหม่ แลว้แต่กรณี104 

3.1.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ (Federalism)  

แบ่งระดบัการปกครองประเทศออกเป็น 2 ระดบั คือ การปกครองในระดบัสหรัฐหรือรัฐบาลกลาง 
(Federal) และการปกครองในระดบัมลรัฐ (State) ซ่ึงประกอบดว้ยมลรัฐต่าง ๆ 50 มลรัฐ แต่ละมลรัฐ
มีอ านาจและอิสระในการปกครองตนเองภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา   

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้างการเมืองการปกครอง
ของประเทศ ตลอดจนก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางและมลรัฐ โดยมีผลบงัคบัใช้ใน  
ปี ค.ศ. 1789 ซ่ึงก าหนดสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของรัฐบาลและประชาชน อน่ึง มลรัฐแต่ละ
มลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองในฐานะเป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้างการเมืองการปกครอง

                                                                 
101Representation of the People Act 1983, Article 127. 
102Representation of the People Act 1983, Article 128. 
103Representation of the People Act 1983, Article 129. 
104การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น.59). เล่มเดิม. 
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ของในแต่ละมลรัฐ โดยมลรัฐจะมีอิสระท่ีจะขยายขอบเขตแห่งสิทธิท่ีรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาใหแ้ก่ประชาชนในมลรัฐของตนได ้แต่ถูกจ ากดัวา่จะเพิกถอนหรือลดสิทธิท่ีรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาไม่ได ้

การจดัโครงสร้างของรัฐจะแบ่งอ านาจหน้าท่ีของรัฐให้แก่สถาบนัหลกัของประเทศ  
3 สถาบนั ไดแ้ก่ ฝ่ายนิติบญัญติั (The Legislative Branch) ฝ่ายบริหาร (The Executive Branch)  
และฝ่ายตุลาการ (The Judicial Branch)  ฝ่ายนิติบญัญติัจะมีรัฐสภา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 สภา ไดแ้ก่ 
สภาผูแ้ทนราษฎร (The House of Representatives) และวุฒิสภา (The United States Senate) มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละมลรัฐ ฝ่ายบริหารมีประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้ง โดยมีวิธีการให้ประชาชนในแต่ละมลรัฐเลือกคณะผูเ้ลือกตั้งและให้คณะผูเ้ลือกตั้ง
ไปเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอีกชั้นหน่ึง ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกามีสถานะ
เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของประเทศ หน่วยงานรัฐต่าง ๆ จึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของประธานาธิบดี
และรัฐมนตรีท่ีประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง105 

ฝ่ายตุลาการมีอ านาจหน้าท่ีในการอ านวยความยุติธรรมโดยการตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาท
แห่งคดี รัฐบาลกลางกบัมลรัฐต่างก็มีการจดัตั้งศาลของตนเองตามเขตอ านาจท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้
ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาคดีโดยใชร้ะบบกล่าวหา (Adversary System) ซ่ึงประกอบดว้ย
ระบบศาล 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบศาลรัฐบาลกลาง (Federal Court System) และระบบศาลมลรัฐ 
(State Court System)106 

ระบบศาลของรัฐบาลกลาง แบ่งล าดบัชั้นศาลออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่  
1)  ศาลชั้นตน้ เป็นศาลท่ีท าหนา้ท่ีด าเนินกระบวนพิจารณาโดยมีการสืบพยาน (Trial Court) 

และมีค าพิพากษาช้ีขาดตดัสินคดีในคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลของตน โดยทั่วไปเรียกว่า U.S. 
District Court แบ่งเป็น 96 เขต (District) ในแต่ละเขตจะมี District Court อยา่งนอ้ย 1 ศาล เกือบทุกคดี
ท่ีเป็นคดีตามกฎหมายรัฐบาลกลาง จะตอ้งท าการพิจารณาท่ี District Court 

2) ศาลชั้นกลางหรือศาลอุทธรณ์ (Appeal Court) เป็นศาลในล าดบัชั้นท่ีสอง โดยแบ่งเป็น 
12 ภาค (Circuit) กบั 1 เขต ไดแ้ก่ เขต District of Columbia (D.C.) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลกลาง 
ศาลอุทธรณ์ในแต่ละภาคจะพิจารณาคดีท่ีอุทธรณ์มาจาก District court ในภาคของตน นอกจากน้ี 
การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองจากหน่วยงานทางปกครอง (Administrative Agency) ก็จะท าการ
พิจารณาท่ีศาลอุทธรณ์นั้น ๆ ดว้ย 
                                                                 

105จาก หลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.127-131), โดย มานิตย ์จุมปา, 2557, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
106จาก “การด าเนินคดีส่ิงแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา,” โดย คมวชัร เอ้ียงอ่อง.  2551, วารสาร

ศาลยติุธรรมปริทัศน์, 2(5), น.68-70. กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลยติุธรรม. 
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3) ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (Supreme Court) เป็นศาลท่ีพิจารณาคดีท่ีมีการฎีกาข้ึนมาจาก
ศาลอุทธรณ์ภาคต่าง ๆ ในบางกรณีก็มีการสืบพยานท่ีศาลฎีกาดว้ย แต่ก็ท  านอ้ยมาก  

ระบบศาลของมลรัฐ ระบบศาลของมลรัฐจะไม่มีลกัษณะโครงสร้างเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั แต่ละรัฐต่างมีระบบศาลเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม รัฐทุกรัฐยงัคงเดินตามโครงสร้าง
ทัว่ไปของระบบศาลรัฐบาลกลาง กล่าวคือ โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และ
ศาลฎีกา แต่ก็มีบางมลรัฐท่ีมีเพียง 2 ล าดบัชั้น คือ ศาลชั้นตน้และศาลสูง 

1) ศาลชั้นตน้ ศาลชั้นตน้ในระบบศาลมลรัฐจะท าหนา้ท่ีพิจารณาคดีโดยมีการสืบพยาน 
(Trial Court) ซ่ึงถูกก าหนดและจดัตั้งข้ึนโดยมลรัฐนั้นเอง ปกติมกัจะก าหนดตามเขต County โดย
เรียกช่ือศาลแตกต่างกนัออกไป เช่น Court of Common Plea หรือ County Court แต่ส าหรับรัฐ
นิวยอร์กมีเอกลกัษณ์พิเศษ โดยใชค้  าวา่ Supreme Court  

2) ศาลชั้นกลางหรือศาลอุทธรณ์ มีโครงสร้างคลา้ยกบัศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง 
โดยเป็นศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหลายท่ีมาจากศาลชั้นตน้ ส่วนช่ือเรียกก็จะแตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ละมลรัฐ เช่น Court of Appeal หรือ Superior Court 

3) ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของทุกรัฐ โดยทัว่ไปจะเรียกวา่ Supreme Court 
ในบางรัฐเป็นท่ีรู้จกัในนาม Court of Appeals มีรัฐจ านวนประมาณคร่ึงหน่ึงท่ีคู่ความสามารถ
อุทธรณ์ไดส้องคร้ัง (อุทธรณ์และฎีกา) แต่อีกคร่ึงหน่ึงเหลือเพียงศาลอุทธรณ์เท่านั้น 

การฟ้องคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทัว่ไปจะเร่ิมฟ้องท่ีศาลชั้นตน้ โจทก์จะเป็น
ผูเ้ลือกศาลที่จะฟ้องคดีซ่ึงคิดว่าเหมาะสมกบัตน บางคร้ังก็อาจเลือกว่าจะฟ้องคดีต่อศาลมลรัฐ
หรือศาลรัฐบาลกลาง อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่โจทก์จะเลือกฟ้องคดีต่อศาลมลรัฐ แต่จ าเลยยงัคงมีสิทธิ
ขอโอนคดีไปยงัศาลรัฐบาลกลางได ้การก าหนดวา่ศาลในระบบใดจะเป็นผูท่ี้มีอ านาจพิจารณาคดีใด 
ข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีฟ้องร้องหรือเน้ือหาสาระแห่งคดีนั้นดว้ย  

การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินของแต่ละ
มลรัฐ ต่างมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้น ในการจดัท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูเ้ขียน
จะขอกล่าวถึงเฉพาะการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เฉพาะมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อเป็นตน้แบบในการศึกษา ดงัน้ี 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย บุคคลทุกคนจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บสิทธิในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หากวา่บุคคลนั้นไดท้  าการตามท่ีประมวลกฎหมาย
เลือกตั้งแคลิฟอร์เนียก าหนด กล่าวคือ ผูท่ี้จะมีสิทธิเลือกตั้งและสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดจ้ะตอ้ง
เป็นพลเมืองของสหรัฐท่ีมีอาย ุ18 ปี และอาศยัอยูใ่นรัฐท่ีจะมีการเลือกตั้ง อีกทั้งไดท้  าการลงทะเบียน
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ภายในเขตท่ีตนอยู่อาศยัตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงก็คือ ประมวลกฎหมายเลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย 
(California Elections Code) 

การคดัคา้นการเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายเลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย ก าหนดมูลเหตุแห่ง
การร้องคดัคา้นการเลือกตั้งไว ้7 กรณี ไดแ้ก่107 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Precinct board) หรือ
สมาชิกคนหน่ึงคนใดไดก้ระท าการท่ีเป็นความผดิตามกฎหมายเลือกตั้ง 

2) บุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาในเวลาท่ีมีการเลือกตั้งไม่มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3) บุคคลผูถู้กคดัคา้นการเลือกตั้งไดใ้ห้หรือเสนอวา่จะให้สินบนหรือส่ิงตอบแทนใด ๆ 
แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4) มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยผดิกฎหมาย 
5) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีคุณสมบติัในการลงคะแนนตามกฎหมายของรัฐถูกปฏิเสธสิทธิ

ในการลงคะแนน 
6) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการ

การนบัคะแนนด าเนินการอย่างใด ๆ ในกระบวนการเลือกตั้งผิดพลาดจนเป็นเหตุท่ีจะมีผลท าให้
การเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไป 

7) มีความผดิพลาดเกิดข้ึนในขั้นตอนของการนบัคะแนนหรือการรวมคะแนนการเลือกตั้ง 
ส าหรับการใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศสหรัฐอเมริกา : 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เม่ือปรากฏมูลเหตุแห่งการร้องคดัค้านการเลือกตั้ งดังท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 
ประมวลกฎหมายเลือกตั้งแคลิฟอร์เนียก าหนดให้เฉพาะผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (Elector) ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ เท่านั้น เป็นผูมี้สิทธิร้องค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งได้108 และตอ้งท าเป็น
ค าร้องคดัคา้นระบุมูลเหตุแห่งการคดัคา้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และส่งค าร้องดังกล่าวให้กับ
เสมียนของ Superior Court  โดยค าร้องจะตอ้งมีรายละเอียดตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ช่ือผูค้ดัคา้น
และผูถู้กคดัคา้น เหตุท่ีให้มีการคดัคา้น และมาตราท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย
เลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย เป็นตน้109 

ศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศสหรัฐอเมริกา: 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงไดแ้ก่ ศาล Superior Court โดยเม่ือผูร้้องคดัคา้นการเลือกตั้งไดย้ื่นค าร้องต่อ
                                                                 

107การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น.50-52). เล่มเดิม. 
108California Elections Code, Sec. 16100. 
109California Elections Code, Sec. 16400. 
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เสมียนของ Superior Court เสมียนของ Superior Court จะท าการแจง้ให้ Superior Court ท่ีมีอ านาจ
เหนือเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องคดัคา้นการเลือกตั้งนั้นรับทราบถึงเร่ืองที่คดัคา้น 
ผูพ้ิพากษาของ Superior Court จะท าการก าหนดสถานท่ีและเวลาในการพิจารณาและท าการ
พิจารณาเร่ืองคดัท่ีคา้นการเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น  

ขั้นตอนการพิจารณาของ Superior Court จะมีการเปิดและนบัคะแนนบตัรเลือกตั้งใหม่
ต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายอีกคร้ัง อีกทั้ง Superior Court ยงัจะด ารงตนอยู่ภายใตห้ลกันิติธรรม 
(Rules of Law) และคน้หาความจริงทั้งในขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง เม่ือได้ด าเนินกระบวน
พิจารณาไปจนส้ินสุดการรับฟังค ากล่าวหาและค าพิสูจน์ของคู่ความจนครบถ้วนแล้ว Superior 
Court จะท าการรวบรวมและคน้หาความจริง รวมถึงปรับบทกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว จากนั้น
จะอ่านค าพิพากษาในทนัทีทนัใด ไม่วา่จะเป็นการช้ีขาดที่เป็นผลเพื่อรับรองผลของการเลือกตั้ง 
หรือเป็นผลเพื่อเพิกถอนผลการเลือกตั้งและประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือไม่ หากคู่ความฝ่ายใด
ไม่เห็นดว้ยกบัค าพิพากษาของ Superior Court คู่ความฝ่ายนั้นยงัสามารถท่ีจะอุทธรณ์ค าพิพากษาได้
โดยตอ้งยื่นอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ท าการพิจารณาและ
พิพากษาต่อไป110  

3.1.2 ประเทศในระบบกฎหมายซีวลิลอว ์(Civil Law System) 
3.1.2.1 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นรัฐเด่ียวท่ีมีรูปแบบการปกครองในระบบก่ึงรัฐสภา 

ก่ึงประธานาธิบดี เหตุท่ีมีรูปแบบโครงสร้างการปกครองเช่นน้ี เพราะเป็นการผสมผสานระหว่าง
ระบบรัฐสภาแบบประเทศองักฤษและระบบประธานาธิบดีแบบประเทศสหรัฐอเมริกา มีรัฐธรรมนูญ
ฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่ 5 ค.ศ. 1958 มีประธานาธิบดี
มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน เป็นประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดย
ประธานาธิบดีจะเป็นผูแ้ต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปจดัตั้งคณะรัฐบาลในการเขา้บริหารประเทศ 
รัฐสภาของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประกอบดว้ย สภาสูงหรือวุฒิสภา (Senate) มาจากการ
เลือกตั้งโดยออ้มโดยคณะบุคคลผูท้  าหน้าท่ีเลือกตั้ง และสภาล่างหรือสภาผูแ้ทนราษฎร (National 
Assembly) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน111 

 ระบบศาลของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นระบบศาลคู่ และยงัเป็นตน้แบบในการ
จดัตั้งระบบศาลคู่ โดยมีศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกต่างหากจากกนั ศาลในแต่ละระบบจะมี

                                                                 
110การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน (น.54-55). เล่มเดิม. 
111หลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.136-137). เล่มเดิม. 
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ศาลชั้นตน้และศาลสูงสุดเป็นของตนเอง ศาลสูงสุดในระบบศาลยุติธรรม ไดแ้ก่ ศาลฎีกา หรือท่ี
เรียกวา่ “La Cour de Cassation” ส่วนศาลสูงสุดในระบบศาลปกครอง ไดแ้ก่ สภาแห่งรัฐ หรือท่ี
เรียกวา่ “La Conseil d’Etat” ผูพ้ิพากษาของศาลในแต่ละระบบ จะมีคุณสมบติั ท่ีมา และการคดัเลือก
ที่แตกต่างกนั ในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมนั้น 
จะมอบใหศ้าลระงบัการขดักนัทางคดี (Le Tribunal des Conflits) เป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด112 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีแนวคิดดั้งเดิมว่า ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมควรพิจารณา
พิพากษาเฉพาะคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนดว้ยกนั ส่วนคดีปกครองซ่ึงเป็นขอ้พิพาทอนัเกิด
จากการด าเนินงานของฝ่ายปกครองไม่ควรอยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม แต่ควรเป็นหน้าท่ีของ 
ผูมี้ความเช่ียวชาญในคดีปกครอง ดงันั้น ในปี ค.ศ. 1799 จึงไดมี้กฎหมายจดัตั้งสภาแห่งรัฐข้ึนมา 
โดยให้มีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ฝ่ายบริหารและพิจารณาค าร้องทุกข์ของประชาชน
เกี่ยวกบัการกระท าของฝ่ายปกครอง สภาแห่งรัฐจะไม่สามารถวินิจฉยัช้ีขาดกรณีดงักล่าวไดเ้อง 
แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนอแนะค าวินิจฉัยให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นผูส้ั่งการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1872 เม่ือ
สภาแห่งรัฐไดส้ร้างและพฒันาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองจนเป็นท่ียอมรับจากสังคม จึงมีการ
ออกกฎหมายมอบอ านาจให้สภาแห่งรัฐสามารถวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครองไดเ้องโดยไม่ตอ้งให้
ฝ่ายบริหารเป็นผูส้ั่งการ ในระหวา่งปี ค.ศ. 1799-1872 สภาแห่งรัฐในส่วนที่ท าหนา้ที่พิจารณาคดี
ปกครอง จึงกลายมาเป็น “ศาลปกครอง” นบัแต่นั้นเป็นตน้มา และเม่ือมีการจดัตั้งศาลปกครองชั้นตน้ 
สภาแห่งรัฐในส่วนท่ีท าหนา้ท่ีพิจารณาคดีปกครอง จึงมีสถานะเป็น “ศาลปกครองสูงสุด”113 

ระบบศาลปกครองของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส แบ่งล าดบัศาลออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ 
ศาลปกครองสูงสุดหรือสภาแห่งรัฐ ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองชั้นตน้114 

ก่อนปี ค.ศ. 1958 การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา เป็นเร่ืองในวงงานของแต่ละสภาโดยแท ้ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากแนวความคิด
แบบรัฐสภานิยมและอ านาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาในฐานะผูแ้ทนของประชาชน ดงันั้น การพิจารณาวา่
กฎหมายใดขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญจึงเป็นอ านาจหนา้ที่ของรัฐสภาเท่านั้น ลกัษณะดงักล่าว 
อาจน ามาซ่ึงการกลัน่แกล้งกนัระหว่างพรรคการเมืองที่อาศยัเสียงขา้งมากในสภาเพื่อท าลาย 
ฝ่ายตรงขา้ม ผูร่้างรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 จึงเห็นวา่ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภา ควรเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐสภา จึงก าหนดให้มี “คณะตุลาการ

                                                                 
112กฎหมายปกครอง (น.235). เล่มเดิม. 
113จาก หลกัพืน้ฐานกฎหมายปกครองฝร่ังเศส (น.51-52), โดย นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์ข, 2547, กรุงเทพฯ: 

วญิญูชน. 
114หลกักฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง (น.174). เล่มเดิม. 
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รัฐธรรมนูญ”115โดยบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีสถานะเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” มีอ านาจหน้าที่แยกออกจากฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ การใชอ้ านาจหนา้ที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมิใช่เป็นการ
ใช้อ านาจนิติบญัญติั บริหาร หรือตุลาการ แต่เป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจโดยเฉพาะตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนด ซ่ึงการใชอ้ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในบางกรณี มีลกัษณะคลา้ยกบัการใชอ้  านาจ
ตุลาการในการพิจารณาวนิิจฉยัขอ้พิพาท116 จึงสรุปไดว้า่ ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการเลือกตั้งในส่วนของ
สมาชิกรัฐสภา ซ่ึงประกอบดว้ย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะอยู่ในอ านาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาและวนิิจฉยั 

การเลือกตั้ งของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีหลายระดับ กล่าวคือ การเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งระดบัภาค 
การเลือกตั้งระดับอ าเภอ การเลือกตั้งระดับเทศบาล การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยโุรป โดยในแต่ละระดบัจะมีรูปแบบการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนั117  

ส าหรับการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ก าหนดให้ขอ้พิพาททั้งหลายทั้งปวงอนัเกิดจากการโตแ้ยง้
ต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ภาค องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น ปารีส มายอ็ตต์ แซงต์ ปิแอร์ 
เอต์ มิเกอลง เกาะคอร์สิก้า ถือเป็น “คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน” ซ่ึงอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝร่ังเศสยงัไดข้ยายขอบความหมายของคดีการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ินให้ครอบคลุมไปถึงการควบคุมคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ย 
รวมทั้งการไดม้าซ่ึงฝ่ายบริหารทอ้งถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและทีมงาน เป็นตน้ 

การใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส บุคคล
ผูมี้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ไดแ้ก่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตวัแทนจากราชการ
ส่วนกลาง มีสิทธิฟ้องคดีเฉพาะกรณีการจดัการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

                                                                 
115จาก การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม (น.45), โดย จันทจิรา เอ่ียมมยุรา, 

ปิยบุตร แสงกนกกลุ, ธีระ สุธีวรางกรู, และกริช ภูญียามา, 2556, กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลยติุธรรม. 
116การตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยฝ่ายตลุาการ (น.109). เล่มเดิม. 

 117ปัญหาการไต่สวนและการด าเนินคดีเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน (น.90). เล่มเดิม. 
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และคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการตรวจสอบบญัชีรายจ่ายการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งและ
การใชจ่้ายเงินทางการเมือง เฉพาะกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เร่ืองการใชจ้่ายเงินเพื่อการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

ส าหรับศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีการเลือกตั้ งท้องถ่ินของประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ไดแ้ก่
คดีการเลือกตั้งระดบัภาคและการเลือกตั้งสภาของเกาะคอร์สิกา้ ให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
ซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีเป็นทั้งศาลชั้นตน้และศาลสูงสุด คดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นตน้ และหากตอ้งการโตแ้ยง้ค าพิพากษา
ของศาลดงักล่าว ก็ให้ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ไปยงัศาลปกครองสูงสุดไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการพิจารณาของ
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ยกตวัอย่างเช่น คดีพิพาทเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงฝ่ายบริหารของภาคและ
เกาะคอร์สิกา้ ใหฟ้้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด ส่วนคดีพิพาทเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงฝ่ายบริหารของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ให้ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นตน้ กรณีหลงัน้ี หากตอ้งการ
โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลปกครองชั้นตน้ก็ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลปกครองสูงสุดไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่าน
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ส าหรับคดีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีผูส้มคัรยื่นการสมคัร
ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีที่ผูว้า่ราชการจงัหวดัปฏิเสธการรับสมคัรโดยอา้งเหตุผลเร่ืองการ
ขาดคุณสมบติั ผูส้มคัรดงักล่าวอาจเสนอค าร้องโตแ้ยง้การปฏิเสธต่อศาลปกครองชั้นตน้ไดภ้ายใน 
24 ชัว่โมง โดยศาลปกครองชั้นตน้จะตอ้งวินิจฉยัภายใน 3 วนั และค าพิพากษาศาลปกครองชั้นตน้
ใหถื้อเป็นท่ีสุด118  

3.1.2.2 ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย  

แบบสหพนัธรัฐ ประกอบดว้ย 16 มลรัฐ แต่ละมลรัฐมีรัฐสภาและรัฐบาลเป็นของตนเอง119 มี
รัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเรียกว่า กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ก าหนด
โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศดว้ยหลกัการเบ้ืองตน้ 3 ประการ120 คือ  

1) หลกัการปกครองระดบัมลรัฐ (Federal state) เป็นหน่วยการปกครองท่ีรับผิดชอบและมี
อ านาจหนา้ท่ีในเขตพื้นท่ีมลรัฐ 

                                                                 
118การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยติุธรรม (น.58-61). เล่มเดิม. 
119ปัญหาการไต่สวนและการด าเนินคดีเลือกตัง้ : ศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ

ผู้บริหารท้องถ่ิน (น.95). เล่มเดิม. 
120จาก ทิศทางการปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ (น.244), โดย นครินทร์ 

เมฆไตรรัตน,์ 2545, กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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2) หลกัการปกครองตนเองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Self-Government for local 
authorities) คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับการยอมรับอ านาจอิสระในการบริหารจดัการ
ภายในทอ้งถ่ิน 

3) หลกัการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of powers) คือ การแบ่งแยกระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติั 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ 

จากหลกัการดงักล่าว ท าให้การปกครองของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ การปกครองระดบัสหพนัธรัฐ การปกครองระดบัมลรัฐ 
และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

1) การปกครองระดบัสหพนัธ์รัฐ (Bund) เป็นการปกครองระดบัชาติหรือรัฐบาลกลาง 
มีประมุขของประเทศ คือ ประธานาธิบดี ซ่ึงไดรั้บเลือกจากท่ีประชุมสหพนัธ์ (Federal Convention) 
ประกอบดว้ย สมาชิกรัฐสภาสหพนัธ์และตวัแทนของสภามลรัฐ ประธานาธิบดีจะท าหน้าท่ีเป็น
ตัวแทนสหพันธ์ในการด าเนินความพันธ์ระหว่างประเทศ  ตรวจสอบการออกกฎหมายให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ ทั้งยงัเป็นผูเ้สนอช่ือผูส้มควรเป็นนายกสหพนัธ์ (Federal Chancellor) 
หรือนายกรัฐมนตรีต่อสภาผูแ้ทนราษฎร (Bundestag) สภาประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ สภาผูแ้ทนราษฎร 
(Bundestag) มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหนา้ท่ีหลกัในการออกกฎหมาย เลือกนายกสหพนัธ์ 
และตรวจสอบรัฐบาล ท างานโดยผา่นกรรมาธิการชุดต่าง ๆ และส่วนท่ีสองคือ สภาตวัแทนมลรัฐ 
บทบาทของสภาตวัแทนมลรัฐ คือ การปกป้องผลประโยชน์ของมลรัฐต่าง ๆ ให้พน้จากรัฐบาลสหพนัธ์
และสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาของมลรัฐไม่ใช่ตวัแทนซ่ึงประชาชนในแต่ละมลรัฐเลือก 
แต่เป็นตวัแทนของรัฐบาลของมลรัฐนั้น ๆ เช่น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่าง ๆ 
ของมลรัฐ 

2) การปกครองระดบัมลรัฐ (Lander) แต่ละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ สภา และฝ่ายบริหาร
เป็นของตนเอง สมาชิกสภาของมลรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายใตร้ะบบการ
เลือกตั้งท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละรัฐ ทั้งน้ี มลรัฐเป็นระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
เป็นหลกั คือ มีอ  านาจในการก าหนดกฎหมายทอ้งถ่ินใชใ้นมลรัฐของตน บางมลรัฐยงัแบ่งพื้นท่ี
ของตนออกเป็นจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีมีอาณาเขตและจ านวนประชากรมากพอสมควร 

3) การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการปกครองแบบ 2 ชั้น ชั้นที่หน่ึง ไดแ้ก่ อ าเภอ ซ่ึงมี 
2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย อ าเภอในชนบทและอ าเภอซ่ึงเป็นนครหรืออ าเภอในเขตเมือง และชั้นท่ี
สอง ไดแ้ก่ เทศบาล โดยกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพนัธ์ก าหนดว่า “ประชาชนตอ้งมีสภาซ่ึงมาจาก
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การเลือกตั้งทัว่ไป เลือกตั้งโดยตรง อย่างเสรี เสมอภาค และเป็นการลงคะแนนลบั” หมายความว่า 
ประชาชนมีสิทธิในการเลือกผูแ้ทนของตนเพื่อมาบริหารจดัการภารกิจในทอ้งถ่ิน121 

กฎหมายพื้ นฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ก าหนดหลัก เกณฑ์ไว้ว่ า
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไป 
โดยตรง โดยเสรี โดยเสมอภาค และโดยลบั หลกัเกณฑ์ท านองเดียวกนัน้ียงัใช้ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถ่ินดว้ย นอกจากน้ี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ไดตี้ความให้
หลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งเหล่าน้ีมีสถานะเช่นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และให้ใชบ้งัคบั
กบัการลงคะแนนหรือการลงมติทางการเมืองทุกประเภทในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง กล่าวคือ 
ตั้งแต่การเตรียมการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง การนบัคะแนน และการคิดคะแนนให้เป็นผลของการเลือกตั้ง
โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์จะเนน้การบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์น้ีเป็นพิเศษกบัการใชสิ้ทธิทั้งในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้ง การกระท าต่างๆ ท่ีขดัต่อหลกัเกณฑ์พื้นฐาน
ของการเลือกตั้ง จึงเป็นสาเหตุในการฟ้องให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะได ้อยา่งไรก็ตาม ศาลจะสั่งให้
การเลือกตั้งเป็นโมฆะได ้ก็ต่อเม่ือการกระท าดงักล่าวถึงขนาดท าใหผ้ลการเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไป122 

รัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม
และตรวจสอบการเลือกตั้ง ไดแ้ก่  สภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
และศาลรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
ให้เป็นหนา้ที่ของสภาผูแ้ทนราษฎรและให้สภาผูแ้ทนราษฎรมีอ านาจตรวจสอบสมาชิกสภาซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งมาโดยมิชอบอีกดว้ย123ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบก าหนดไวใ้น
รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการตรวจสอบการเลือกตั้ง และรัฐบญัญติัวา่ดว้ยศาลรัฐธรรมนูญ 

รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ ง เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบการเลือกตั้ง มีสาระส าคญั ดงัน้ี124 

มาตรา 2 การตรวจสอบการเลือกตั้งให้กระท าผา่นการยื่นค าร้องเท่านั้น ผูมี้สิทธิยื่นค าร้อง
ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งแห่งมลรัฐ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพนัธ์ และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร โดยมีก าหนดเวลาในการยื่นค าร้อง
ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรภายใน 2 เดือน นับจากวนัเลือกตั้ง กรณีพน้ระยะเวลาดงักล่าวแล้ว หาก

                                                                 
121แหล่งเดิม. (น.244-246). 
122กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.131-132). เล่มเดิม. 
123 Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 41. 
124การตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยองค์กร

ตลุาการ (น. 119-121). เล่มเดิม. 
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ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ทราบถึงเหตุท่ีอาจพิสูจน์ความผิดของการเลือกตั้ง ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรอาจยืน่ค าร้องไดภ้ายในหน่ึงเดือนนบัจากวนัท่ีทราบเหตุนั้น 

มาตรา 3 ค าวินิจฉยัของสภาผูแ้ทนราษฎรให้ด าเนินการโดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเลือกตั้งซ่ึงมาจากการเลือกของสภา 

มาตรา 11 ให้คณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งท าค าวินิจฉยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อมีมติเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีถูกคดัคา้น 
และพิจารณาผลในกรณีท่ีวนิิจฉยัวา่การเลือกตั้งนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

มาตรา 12 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เสนอเป็นค าร้องต่อ
สภาผูแ้ทนราษฎร และส่งใหแ้ก่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ชา้กวา่ 3 วนั ก่อนการพิจารณาในสภา 

มาตรา 13 ให้สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติในค าร้องดงักล่าวโดยอาศยัเสียงขา้งมาก หากสภา
ผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบในค าร้องก็ให้ส่งค าร้องคืนแก่คณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
ทั้งน้ี สภาผูแ้ทนราษฎรอาจสั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้กฎหมายเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดได ้

รัฐบญัญติัว่าดว้ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บทบญัญติัท่ีก าหนดอ านาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การเลือกตั้ง มีดงัน้ี125 

มาตรา 13 ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวินิจฉยัค าร้องคดัคา้นมติของสภาผูแ้ทนราษฎรเก่ียวกบั
ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ งหรือการเข้าสู่ต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่งของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหพนัธ์ 

มาตรา 48 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีถูกวินิจฉัยโดยมติของสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยา่งนอ้ย 100 คน ร่วมลงช่ือต่อค าร้องท่ีถูกสภาผูแ้ทนราษฎรปฏิเสธ หรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอย่างน้อยหน่ึงในสิบของจ านวนสภาผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิยื่นค าร้อง
อุทธรณ์มติของสภาผูแ้ทนราษฎรเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้ง หรือการเขา้สู่
ต าแหน่งหรือพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 2 เดือน  
นบัแต่สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติดงักล่าว 

กฎหมายพื้นฐาน มาตรา 41 ยงัก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง ทั้งน้ี ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ

                                                                 
125แหล่งเดิม. (น.120-121).  
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สหพนัธ์และศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ126 ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์จดัเป็นศาลท่ีแยกออกจากระบบศาล
ทัว่ไปและศาลพิเศษ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะประเด็นขอ้พิพาทเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ ดงัน้ี127 

1) ขอบเขตสิทธิและหนา้ท่ีขององคก์รสูงสุดของสหพนัธ์ 
2) กรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างกนัหรือมีขอ้สงสัยวา่กฎหมายสหพนัธ์และกฎหมายมลรัฐ

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
3) ขอ้พิพาทระหวา่งมลรัฐดว้ยกนั 
4) พรรคการเมืองท่ีไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ 
5) การกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้

ถูกล่วงละเมิดโดยการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง หรืออาจเป็นกรณีท่ีกลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์วา่กฎหมายฉบบัใดฉบบัหน่ึงละเมิดสิทธิในการปกครองตามท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว ้เวน้เสียแต่ว่า กฎหมายฉบบันั้นเป็นกฎหมายของมลรัฐและรัฐธรรมนูญแห่ง
มลรัฐเปิดช่องใหร้้องทุกขต่์อศาลรัฐธรรมนูญของมลรัฐไดอ้ยูแ่ลว้ 

6) กรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายแห่งสหพนัธ์บญัญติัให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพนัธ์  

ในส่วนของมลรัฐซ่ึงมีศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐด้วยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐมีอ านาจ
วินิจฉยัคดีขอ้พิพาทเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญของแต่ละมลรัฐ โดยมีโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญท่ีมี
ความแตกต่างกนั 

ระบบศาลของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใชร้ะบบศาลคู่ มีการจดัตั้งศาลปกครองแยก
ต่างหากจากศาลยุติธรรม ลกัษณะโครงสร้างศาลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ศาลทัว่ไปและ
ศาลพิเศษ ศาลทัว่ไป ไดแ้ก่ ศาลยุติธรรม มีอ านาจพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภท รวมถึง
คดีที่ไม่อยูใ่นเขตอ านาจของศาลอื่น ศาลพิเศษ ไดแ้ก่ ศาลปกครอง ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน 
ศาลสังคม มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบักฎหมายพิเศษเฉพาะเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนใน
เน้ือหาของกฎหมายและการบริหารกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมายที่มีลกัษณะพิเศษ
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัตั้งศาลพิเศษข้ึน โครงสร้างศาลแต่ละประเภทจะมีศาลสูงสุดของตนเอง เช่น 

                                                                 
126จาก การตรวจสอบการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายตุลาการ (น.54), โดย สุวิทย ์

ปัญญาวงศ,์ 2554, กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
127จาก ระบบองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลภาษีอากรกลาง (น.58-59), โดย สรายทุธ์ิ วฒุยาภรณ์, 

อวรุิทธ์ ชาญชยักิตติกร, 2553, กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
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ศาลคดีทัว่ไปสหพนัธ์ ศาลคดีปกครองสหพนัธ์ ศาลคดีภาษีอากรสหพนัธ์ ศาลคดีแรงงานสหพนัธ์ 
และศาลคดีสังคมสหพนัธ์128 

 
3.2  การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพจิารณาคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศไทย 

 ก่อนจะศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลเละเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี
การเลือกตั้ งท้องถ่ินของประเทศไทย ในเบ้ืองต้น ผูเ้ขียนขอกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับท่ีมาและ
กระบวนการทางกฎหมายในการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้
ต่าง ๆ ในการน าคดีมาสู่ศาล 

เร่ิมจากกรณีที่จะตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งในทอ้งถิ่นใด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวดัแห่งท้องถ่ินนั้นจะเป็นผูแ้ต่งตั้ งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นผูอ้  านวยการ 
การเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้มีอ านาจออกประกาศให้มีการเลือกตั้ ง 
โดยก าหนดวนัเลือกตั้ง วนัรับสมคัรเลือกตั้ง รวมถึงกรณีอื่น ๆ อนัเกี่ยวกบัการเลือกตั้งดว้ย เช่น 
การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง  
ในขั้นตอนการด าเนินการก่อนให้มีการเลือกตั้งนั้ น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั 
จะประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามไม่ให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งใชจ่้ายเงินในการเลือกตั้งเกินจ านวนท่ีก าหนด หากผูส้มคัรผูใ้ดฝ่าฝืนใช้จ่ายเงิน
ในการเลือกตั้งเกินจ านวนท่ีก าหนดอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ยิ่งกวา่นั้น หากผูส้มคัรคนดงักล่าว
เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งด้วยแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค าสั่งให้มีการเพิกถอนผลการ
เลือกตั้งและจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่ดว้ย ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 56129จะเห็นวา่ กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งทอ้งถิ่นให้
ความส าคญักบัจ านวนเงินค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งเป็นอยา่งยิ่ง อาจเป็นเพราะไม่ตอ้งการให้ผูส้มคัร
รับเลือกตั้งหาเสียงเกินความจ าเป็นจากเงินงบประมาณท่ีรัฐจดัสรรให้ และเพื่อไม่ให้เกิดการลกัลัน่กนั
ในการหาเสียงระหว่างผูส้มคัรด้วยกนัซ่ึงมีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกนั รวมทั้งป้องกนัการ
ซ้ือสิทธิขายเสียงไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

หลงัจากประกาศให้มีการเลือกตั้งแลว้ เพื่อให้การเลือกตั้งดงักล่าวด าเนินไปดว้ยความ
สุจริตและเท่ียงธรรม พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2545 มาตรา 57130 ก าหนดขอ้ห้ามมิให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูใ้ดกระท าการเพื่อจูงใจให้
                                                                 

128แหล่งเดิม. (น.57). 
129พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2545, มาตรา 56. 
130พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2545, มาตรา 57. 
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ผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรืองดเวน้การลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ตนเองหรือผูส้มคัรอ่ืนดว้ยวิธีการ
อนัไม่สุจริต เช่น ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด หรือโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งโดยการจดัให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง ๆ หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพล
คุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เกิดความเขา้ใจผิดในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบัผูส้มคัรคนใด หากผูส้มคัรผูใ้ด 
ฝ่าฝืนขอ้ห้ามดงักล่าว รวมทั้งขอ้ห้ามอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่
มีการกระท าดังกล่าวเกิดข้ึนจนท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เม่ือได้
สืบสวนสอบสวนแลว้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีค  าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้มคัร
ผูน้ั้นตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 
มาตรา 96 และมาตรา 97 แลว้แต่กรณี นอกจากน้ี บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หากมีการ
กระท าอนัฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าว อาจถูกด าเนินคดีอาญาตามท่ี
กฎหมายก าหนดโทษไวใ้นมาตรา 109 ถึงมาตรา 134131 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีมีโทษในทางอาญา ทั้ง
ก าหนดให้ศาลตอ้งมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นด้วย อนัเป็นมาตรการลงโทษผูก้ระท า
ความผิดโดยการตดัสิทธิในทางการเมืองอยา่งหน่ึง เช่น การฝ่าฝืน มาตรา 57 จะมีบทลงโทษตาม
มาตรา 118 ซ่ึงระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 
รวมทั้งให้ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดสิบปี ส าหรับการเลือกตั้งใหม่ เป็นกรณีท่ี
ผูส้มคัรคนใดซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนท าให้สมาชิกภาพ
ของผูส้มคัรคนนั้นส้ินสุดลง จึงตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนผูที้่พน้จากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตาม
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 96 
และมาตรา 97 วรรคทา้ย แลว้แต่กรณี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งนั้น ตามพระราชบญัญติั
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 102 ก าหนดว่า ให้
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอในเขต
เลือกตั้ง มีสิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการไต่สวนหาขอ้เท็จจริงและ
พิจารณาสั่งให้นับคะแนนใหม่ หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามที่มีการร้องคดัคา้น แล้วแต่กรณี 
มีขอ้สังเกตวา่ การใชสิ้ทธิในการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชนค่อนขา้งจะมีจ ากดั เน่ืองจาก
ก าหนดให้สิทธิเฉพาะผูมี้สิทธิเลือกตั้ งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้ นเท่านั้ น หาก
ประชาชนในเขตเลือกตั้งอ่ืนหรือประชาชนทัว่ไปพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง จะไม่สามารถ

                                                                 
131พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2545, มาตรา 109-134. 
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ใช้สิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นไดด้ว้ย ขดักบัหลกัการเลือกตั้งอย่าง
แทจ้ริงหรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Genuine election) ท่ีประสงค์จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
บริสุทธ์ิยุติธรรมและจดัให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการด าเนินการเลือกตั้งให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งเปิด
โอกาสใหมี้การคดัคา้นการเลือกตั้งไดห้ากการเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยบริสุทธ์ิยติุธรรม  

จึงเห็นได้ว่า สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้ งหรือบุคคลใดก็ตามต้องถูก
ด าเนินคดีต่อศาล หรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ลว้นมาจากการกระท าหรือการงดเวน้การกระท า
อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงก็คือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีโทษทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญา กล่าวคือ ในทางแพ่ง ก าหนดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งและอาจต้องรับผิดให้ชดใช้
ค่าเสียหายเน่ืองจากตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนในทางอาญา อาจตอ้งถูกด าเนินคดีต่อศาล
และถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือปรับ แลว้แต่กรณี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลทั้งส้ิน 

3.2.1 การใชสิ้ทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย 
การใชสิ้ทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นของประเทศไทยที่จะไดก้ล่าวต่อไปน้ี 

เป็นกรณีการใชสิ้ทธิทางศาลในการด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก าหนด กล่าวคือ เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูใ้ด
กระท าการใด ๆ โดยไม่สุจริตในการเลือกตั้งและท าให้การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม จนน าไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือใช้สิทธิทางศาล เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดงักล่าว โดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 
ในแง่ของกฎหมายสารบญัญตัิและกฎหมายวิธีสบญัญตัิ และในแง่ของการตีความกฎหมายโดย
ค าวนิิจฉยัหรือค าสั่งศาล  

 ประการท่ีหน่ึง ในแง่ของกฎหมายสารบญัญติัและกฎหมายวิธีสบญัญติั จะเห็นวา่ การ
ใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งท้องถ่ินถูกก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 ซ่ึงบญัญติัวา่  

“ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ควรให้มี
การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด 
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เม่ือศาลฎีกาไดรั้บค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูน้ั้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไม่ไดจ้นกว่าศาลฎีกาจะมี
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ค าสั่งยกค าร้อง ในกรณีท่ีศาลฎีกามีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

 ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปไม่ได ้มิให้นบับุคคลดงักล่าวเขา้ใน
จ านวนรวมของสมาชิกเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี  

 ให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยโดยอนุโลม โดยการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อ 
ศาลอุทธรณ์ และใหค้  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด” 

 ต่อมาหลังจากมีการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ไดอ้อกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 ก าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง แต่ทั้งน้ี ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ 4 วา่ “ศาลทั้งหลายคงมี
อ านาจด าเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ” โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 เร่ือง การพิจารณาและวินิจฉยั
คดีเก่ียวกับการเลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขอ้ 2 ก าหนดวา่  

“ในกรณีท่ีไดมี้การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ 
และศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคไดรั้บค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้วินิจฉยั
วา่ควรใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูใ้ด 
ใหศ้าลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัคงมีอ านาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีเร่ืองนั้นต่อไปเช่นเดิม ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีดงักล่าว ให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2550”   

กรณีดงักล่าว จึงมีผลให้คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถิ่นยงัคงอยูใ่นอ านาจการพิจารณาและวินิจฉยัของ
ศาลอุทธรณ์ต่อไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 เร่ือง การพิจารณาและวนิิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยบุคคลท่ีมี
อ านาจหรือมีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลหรือใชสิ้ทธิทางศาล ก าหนดให้เป็นสิทธิหรือเป็นอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลหรือเสนอคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาล
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มีค าวนิิจฉยัและมีค าสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่ทั้งน้ี ก็เป็นเพียงเฉพาะกรณี
หลงัประกาศผลการเลือกตั้งแลว้เท่านั้น หากเป็นกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ยงัคงก าหนดให้
เป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดไดเ้องต่อไป 
โดยไม่ตอ้งยืน่ค  าร้องต่อศาล ทั้งยงัเป็นท่ีสุดในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง 

ประการท่ีสอง ในแง่ของการตีความกฎหมายโดยค าวินิจฉยัหรือค าสั่งศาล การใชสิ้ทธิ
ทางศาล หากพิจารณาในแง่ของการตีความกฎหมายโดยค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาล จากการศึกษา
พบว่า ตามแนวค าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลปกครองสูงสุดท่ีผ่านมา หากผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูข้อใชสิ้ทธิทางศาลโดยการยืน่ค าร้องเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินต่อศาล
เองโดยตรง ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าร้องหรือไม่รับค าร้องเสมอ โดยให้เหตุผลว่า การยื่นค าร้อง
ดงักล่าวเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายมิไดบ้ญัญติัให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
หรือผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมีอ  านาจยื่นค าร้องต่อศาลไดเ้อง ศาลจึงไม่มีอ  านาจรับค าร้องไวพ้ิจารณา132 
ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทท่ี 4 บทวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  

อน่ึง แมว้า่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งดงักล่าว จะไดไ้ปขอใชสิ้ทธิทางศาล
โดยเลือกยืน่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดในระบบศาลปกครอง แต่ศาลปกครองสูงสุดก็ไดว้ินิจฉยั
ท านองวา่คดีดงักล่าวไม่อยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองสูงสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เช่นเดียวกนั133 

จากการตีความกฎหมายของศาลทั้งสองกรณีเก่ียวกับการใช้สิทธิทางศาลในคดีการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ิน แสดงให้เห็นว่า การใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินเป็นสิทธิหรือเป็น
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะเป็นผูข้อใชสิ้ทธิทางศาลเท่านั้น ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีเพียงสิทธิในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งซ่ึงได้ก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 102 
โดยการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจริง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกค าร้องคดัคา้น
การเลือกตั้งดงักล่าวโดยไม่มีการสืบสวนสอบสวนก็ได้ หากไม่เป็นไปตามแบบหรือเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซ่ึงก าหนดไวใ้นระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง 

                                                                 
132ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4  หมายเลขแดงท่ี 3260/2555. 
133ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553. 
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กล่าวคือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัช้ีขาด พ.ศ. 
2554 
  มีขอ้พิจารณาว่า การด าเนินกิจการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
รวมถึงกรณีการด าเนินการจดัการเลือกตั้งดว้ยหรือไม่ ถา้ดูจากแนวค าวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุด
ที่ผา่นมา ตอ้งถือวา่เป็นการด าเนินการทางปกครองดว้ยทั้งส้ิน ดงันั้น การประกาศรับสมคัรหรือ
การออกระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอ้งถือวา่เป็นการใชอ้  านาจทางปกครองทั้งส้ิน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.32/2553 วินิจฉยัวา่ การท่ีผูฟ้้องคดี
ได้น าคดีมายื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีซ่ึงเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้งชดใช้ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากค าสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง เป็นการใช้
อ านาจทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการกระท าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดจากการใชอ้  านาจตามกฎหมาย กฎ หรือค าสั่งทางปกครอง ตามนยัมาตรา 9 
วรรคหน่ึง (3) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้อยูใ่นอ านาจของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 11 (3) แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แต่เร่ืองน้ีศาลปกครอง
สูงสุดไดว้ินิจฉัยต่อไปวา่ ความเสียหายตามค าฟ้องท่ีผูฟ้้องคดีกล่าวอา้ง เป็นผลมาจากการจดัให้มี
การเลือกตั้งซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของผูถู้กฟ้องและเป็นคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งตามมาตรา 219 
วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงบญัญตัิให้ศาลอุทธรณ์
มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี  ตามค าฟ้องคดีจึงไม่อยู ่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด 134 

 การด าเนินกิจการดงักล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย ์กิตติคุณ 
ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ “จริง ๆ แลว้ การจดัการเลือกตั้งไม่ใช่การด าเนินการ
ทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การด าเนินการทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
น่าจะเป็นการใชอ้  านาจภายในองคก์รของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง เช่น การรับสมคัรพนกังาน 
การไล่คนงานออก การท าสัญญาทางปกครอง เป็นตน้ แต่การจดัการเลือกตั้งน่าจะเป็นอ านาจหนา้ท่ี
ตามรัฐธรรมนูญ หาไม่แลว้ อ านาจหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งคืออะไร
หากมิใช่การจดัการเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม”135 
                                                                 

134ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.32/2553. 
135จาก ค าอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.105), โดย บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2554, กรุงเทพฯ: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา. 
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กล่าวโดยสรุป การใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย ไม่วา่จะ
เป็นการพิจารณาในแง่ของตวับทกฎหมายสารบญัญติัและกฎหมายวิธีสบญัญติั หรือในแง่ของการ
ตีความกฎหมายโดยค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาล ต่างก าหนดให้การใช้สิทธิทางศาลในคดีการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน เป็นสิทธิหรือเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมถึงประชาชนทัว่ไป ไม่มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลหรือขอใช้สิทธิทางศาล
เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินได้โดยตรง หรือแมแ้ต่กรณีขอให้ศาลคุม้ครองสิทธิของตนซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจดัการเลือกตั้งดงักล่าว 

3.2.2 เขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย 
เดิมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 การวินิจฉัยช้ีขาด

เก่ียวกบัการเลือกตั้งเป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ซ่ึงมาตรา 144 บญัญติัวา่  
“คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจดัหรือจดัให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมทั้งการ
ออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูรั้กษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง”136 

มาตรา 145 วรรคหน่ึง (3) (4) (5) บญัญติัวา่137  
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ านานหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(3) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึน

ตามกฎหมาย ตามมาตรา 144 วรรคสอง 
(4) สั่งใหมี้การเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้ง

หน่ึงหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ” 
ทั้งน้ี ในการควบคุมและการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง ตลอดถึงการก าหนดคุณสมบติั

ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

                                                                 
136รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 144. 
137รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 145. 
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มีการตราพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 ใชบ้งัคบั 
กับการเลือกตั้ ง และเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2549 หลงัจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขได้ยึดอ านาจการปกครองประเทศ เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2549  
และประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2549 รัฐธรรมนูญ
ฉบบัดงักล่าวก าหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อท าหน้าท่ีในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปกครองประเทศ138 ซ่ึงต่อมาเม่ือยกร่างเสร็จ ก็ได้ประกาศใช้เป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มีข้อพิจารณาตามรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังที่  4/2550 ว่า 
มีการหยิบยกประเด็นเก่ียวกบัอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดการเลือกตั้ง ซ่ึงจากเดิมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก าหนดให้เป็นอ านาจเบ็ดเสร็จของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยมีการตั้งประเด็นวา่ ควรจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจดงักล่าวต่อไปหรือไม่ หรือจะ
ใหศ้าลเขา้มามีบทบาทในการวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาดงักล่าวดว้ย139  

ต่อมาในคราวประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 7/2550 นายจรัญ ภกัดีธนากุล
กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไดเ้รียนถึงขอ้เสนอหรือขอ้ยุติของ
คณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในกรอบท่ี 2 ซ่ึงวา่ดว้ยสถาบนัการเมืองในเร่ืองอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ โดยหลกัยงัเห็นควรใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การเลือกตั้งเช่นเดียวกบัที่ก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แต่
เห็นสมควรท่ีจะไม่ให้เป็นการใชอ้ านาจแบบวินิจฉัยเด็ดขาดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการให้
ใบเหลืองใบแดง สมควรให้ศาลท าหนา้ที่ตรวจสอบการใชอ้ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในเร่ืองดงักล่าว โดยใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาตรวจสอบและวินิจฉัยได้ภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ส าหรับวิธีพิจารณาตรวจสอบวินิจฉยัของศาลนั้น ให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด

                                                                 
138รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549, มาตรา 19. 
139ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. (ม.ป.ป). รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 4/2550 

(เป็นพิเศษ). น.139. สืบคน้จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ content_meeting/ 012350.html 
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โดยมีขอบเขต เช่น จะตอ้งมีความรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเท่ียงธรรม140 

ต่อมาในคราวประชุมคร้ังท่ี 37/2550 ไดมี้การถกเถียงกนัในประเด็นอ านาจการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง โดยนายสวสัด์ิ โชติพานิช สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของประชาชนถือเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นเร่ืองที่ส าคญัมากไม่ควรให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอ านาจมากจนเกินไป เห็นวา่เร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งควรให้ศาลสั่ง ส่วนเร่ืองให้
ใบเหลืองหรือการใหเ้ลือกตั้งใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งร้องต่อศาลก็ได ้ถือวา่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ งเลยทั้ งหมด ในประเด็นน้ี นายประพนัธ์ นัยโกวิท กรรมาธิการ ได้ช้ีแจงว่า เดิม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไดห้มด
ทั้งการเลือกตั้งใหม่และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี ใชก้ารประกาศผล
การเลือกตั้งเป็นตวัขีดเส้น กล่าวคือ ถา้ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได ้แต่ถา้ประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ก็ให้ไปศาล 
ถือเป็นการลดบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งลงจากรัฐธรรมนูญฉบบัเดิมไปมาก เพราะ
ช่วงเวลาก่อนประกาศผลการเลือกตั้งนั้นถือเป็นช่วงเวลาท่ีสั้ น ยกตวัอย่าง ถา้ตรวจพบการทุจริต
และมีหลกัฐานชดัเจนว่าจะตอ้งมีการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้เลือกตั้งใหม่ดว้ย จะให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหเ้ลือกตั้งใหม่อยา่งเดียวส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ไปศาลนั้น
ยิ่งจะท าให้เกิดความสับสนและไม่ถูกหลักการ141ซ่ึงข้อถกเถียงในประเด็นน้ี ประธานสภาร่าง
รัฐธรรมนูญสั่งให้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ต่อไป 

หลงัจากท่ีประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 รัฐธรรมนูญดงักล่าวจึงไดก้ าหนดให้ศาลยุติธรรมเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาและวินิจฉยั
ช้ีขาดปัญหาขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการเลือกตั้ง ทั้งในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน โดยก าหนดไวใ้น
มาตรา 219 วรรคสาม ซ่ึงบญัญติัวา่  

“ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา และให ้
ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                                                                 
140ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 7/2550. 

น.24-25. สืบคน้จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ content_meeting/021950.html 
141ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 37/2550 

(เป็นพิเศษ). น. 189-194. สืบคน้จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/ content_meeting/062950.html 
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว” 

หลงัจากนั้นศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นองคก์รตุลาการในศาลยุติธรรม จึงไดเ้ขา้มา
มีบทบาทเก่ียวกบัการเลือกตั้ง โดยการตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
และมีเขตอ านาจศาลเหนือคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 ก าหนด 

ส าหรับศาลอุทธรณ์นั้น ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวินิจฉยัคดี
ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 ก าหนดเขตอ านาจศาลอุทธรณ์ไวใ้นขอ้ 3 วา่ 

“ศาล หมายความว่า ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคหรือ 
ผูพ้ิพากษาอาวโุสในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค”   

ตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงมีผลให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ซ่ึงได้แก่  
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถึงภาค 9 มีเขตอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีที่เก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

อน่ึง มีขอ้สังเกตวา่ แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 
219 จะก าหนดให้ศาลยุติธรรมโดยศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่การใชสิ้ทธิทางศาลหรือการเสนอคดีต่อศาล 
อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว กล่าวคือ ศาลจะมี
อ านาจพิจารณาและวนิิจฉยัช้ีขาดคดีไดเ้ฉพาะกรณีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้เท่านั้น และตอ้งเป็น
กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูใ้ชสิ้ทธิทางศาลหรือยื่นค าร้องต่อศาล หากเป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้ยื ่นค าร้องต่อศาลฎีกาพิจารณาและวินิจฉัย 
หากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคพิจารณาและวินิจฉัย ซ่ึงเร่ืองน้ีไดเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเสนอคดี
ต่อศาล และการตีความกฎหมายของศาล ซ่ึงผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทท่ี 4 

จากท่ีกล่าวมา จึงสรุปไดว้า่ องคก์รท่ีมีอ านาจในการวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้
เก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มีผลบงัคบัใช้ แบ่งออกเป็น 2 องค์กร ได้แก่ ศาลยุติธรรมซ่ึงเป็นองค์กรตุลาการ และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี โดยใช้ช่วงเวลาประกาศผล
การเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอ านาจของแต่ละองค์กร 
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ต่อมาหลังจากมีการควบคุมอ านาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซ่ึงได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุดลง 
แต่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคก็ยงัคงมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป ตามท่ี
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 ก าหนด 

มีขอ้สังเกตวา่ ในระหวา่งท่ีผูเ้ขียนจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทย
อยู่ระหว่างการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เพื่อใช้เป็นกติกาการเมืองในการปกครองประเทศ 
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดแรก ซ่ึงมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็น
ประธานกรรมาธิการ จากการแต่งตั้งโดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีอาศยัอ านาจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 ไดจ้ดัท าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(ฉบบัเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) แลว้เสร็จ และมีการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์เมื่อวนัท่ี 
22 สิงหาคม 2558 โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ตามที่ปรากฏในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว142 ดงัน้ี 

“มาตรา 226 ให้ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ มีอ านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดี ดงัต่อไปน้ี 

(1) คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้อยู่ในเขตอ านาจศาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  คดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภาใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์ 

(ข) คดีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งในการเลือกตั้ งผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นซ่ึงเกิดข้ึนในเขตทอ้งที่ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคใด 
ให้อยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แลว้แต่กรณี 

                                                                 
142ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือลงมติ) จัดท าโดย

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีศาสตราจารย ์ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการ 
หลงัจากยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จได้ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือลงมติแต่
สภาปฏิรูปแห่งชาติในคราวประชุม คร้ังท่ี 67/2558 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 6 กนัยายน 2558 มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
จึงท าให้ร่างรัฐธรรมนูญทั้ งฉบับเป็นอนัตกไป ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 
น าโดย นายมีชยั ฤชุพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ียกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ต่อไป. 
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(ค) คดีท่ีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึงวุฒิสภา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ภายหลงัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  
ตาม (ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี 

เม่ือศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แลว้แต่กรณี มีค าสั่งรับค าร้องให้เลือกตั้งใหม่หรือ
ให้ เพิกถอนสิทธิ เ ลือกตั้ งแล้ว  นับแต่ว ันดังก ล่าว  ผู ้ถูกก ล่าวหาซ่ึง เ ป็นผู ้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน จะปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปมิได ้จนกวา่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แลว้แต่กรณี จะมีค าสั่งยกค าร้อง 

ค าพิพากษาในคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

(2) คดีเก่ียวกบัการจงใจไม่ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินหรือเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได ้
หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ ตาม
รัฐธรรมนูญน้ี ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาพิพากษา ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญตัิ และเมื่อมีค  าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งต่อ
ศาลฎีกาได ้

(3) คดีช านญัพิเศษใหอุ้ทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
วิธีพิจารณาและการพิพากษาคดีตาม (1) และ (2) รวมทั้งการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์และการอ่ืนท่ีจ าเป็น ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยตอ้งใช้
ระบบไต่สวน ใหเ้ป็นไปโดยรวดเร็ว และอาจพิจารณาลบัเพื่อคุม้ครองพยานได”้143 

จากหลกัเกณฑ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว จึงเป็นส่ิงที่จะตอ้งพิจารณาต่อไป 
หลงัจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม่ไดมี้การประกาศใชแ้ลว้ 

 
3.3 การพจิารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในต่างประเทศและประเทศไทย 

3.3.1 การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในต่างประเทศ 
จากการศึกษาในหัวขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 ท าให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ

ใชสิ้ทธิทางศาล รวมถึงเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของต่างประเทศ 
                                                                 

143คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับเสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติเพ่ือลงมติ), สืบคน้จาก http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/ 
article/article_20150824155735.pdf 
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ทั้งประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์(Common Law System) และประเทศท่ีใช้ระบบ
กฎหมายซีวิลลอว ์(Civil Law System) ซ่ึงในแต่ละประเทศดงักล่าวต่างมีการก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีท่ีแตกต่างกันออกไป 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างและรูปแบบของศาลยงัคงมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีการ
จดัตั้งศาลและจดัล าดบัชั้นศาล โดยแบ่งออกเป็น ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ และศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา 

แมว้า่จะมีการจดัตั้งศาลและจดัล าดบัชั้นศาลโดยแบ่งออกเป็นสามชั้น แต่ศาลในแต่ละ
ล าดบัชั้นของแต่ละประเทศ ต่างมีบทบาทและความส าคญัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหรือ
เหตุผลในทางประวติัศาสตร์ จารีตประเพณี โครงสร้างทางสังคม หรือเศรษฐกิจ เป็นตน้ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกบัประเทศของตนเอง ดงันั้น รูปแบบการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลใน
แต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกันตามไปด้วย โดยสามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีของศาล ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ระบบศาลสองชั้น และระบบศาลสามชั้น144 

ระบบศาลสองชั้น ประกอบด้วย ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์หรือศาลที่อยู่ในระดบั
เดียวกนักบัศาลอุทธรณ์ ศาลในระบบน้ี คดีจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาพิพากษาถึงสองคร้ัง
ตามล าดบั และโดยกระบวนพิจารณาอยา่งเดียวกนัในศาลสองศาล แมว้า่บางประเทศจะมีศาลฎีกา
ข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง ก็ไม่ถือว่าศาลฎีกานั้นเป็นศาลชั้นท่ีสาม เพราะศาลฎีกามิได้ท าหน้าท่ีแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ของศาลล่าง และไม่สามารถท่ีจะมีค าพิพากษาแทนค าพิพากษาของศาลล่างได้
ดงัเช่นศาลอุทธรณ์ โดยหลกับทบาทของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกานั้น จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั บทบาทของศาลสูงสุดน้ี จึงมีเพียงการยกเลิกหรือ
กลบัค าพิพากษาของศาลล่างหรือยกอุทธรณ์นั้นเสีย แต่ไม่มีอ  านาจที่จะพิพากษาคดีนั้นใหม่ 
กล่าวคือ มีอ  านาจพิจารณาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ประเทศท่ีใช้ระบบศาลน้ี เช่น 
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกาในบาง
มลรัฐ ดงันั้น การจดัรูปแบบของศาลในลกัษณะน้ี จะเน้นบทบาทการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้
มากกว่า การอุทธรณ์จึงให้สิทธิกระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยอุทธรณ์ไดท้ั้งปัญหาขอ้กฎหมายและ
ปัญหาขอ้เท็จจริง ส่วนการอุทธรณ์ต่อไปอีกชั้นหรือการฎีกานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีกฎหมาย
หา้มหรือไม่ใหสิ้ทธิไว ้แต่จะฎีกาไดเ้ฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดเง่ือนไขเอาไว ้

ระบบศาลสามชั้น ประกอบดว้ย ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์หรือศาลท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั
และศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา ระบบศาลลกัษณะน้ี จะวางบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของศาลในแต่ละ

                                                                 
144จาก การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย (น.28-30), โดย นฤมล เทียนนาม, 2549, กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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ระดบัใหรั้บผดิชอบต่างกนั และมีบทบาทส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั กล่าวคือ ศาลชั้นตน้เป็นศาล
ท่ีท าหนา้ท่ีรับพิจารณาและตดัสินคดีต่าง ๆ ศาลอุทธรณ์จะท าหนา้ท่ีคอยตรวจสอบแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
ของศาลชั้นตน้ ส่วนศาลฎีกาคอยท าหน้าท่ีควบคุมดูแลการใช้ดุลพินิจของศาลล่างและวินิจฉัย
ปัญหาขอ้กฎหมายที่ส าคญั ๆ ดงันั้น ระบบศาลสามชั้นจึงมีหลกัการว่า ศาลล าดบัชั้นที่สามเป็น
ศาลสูงสุดมีอ านาจเต็มที่จะพิจารณาคดีใหม่และมีค  าพิพากษาเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ระบบน้ี
จะใช้กนัอยู่ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์รวมทั้ง ประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ระบบกฎหมายดงักล่าว เช่น ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ก็ไม่ไดห้มายความว่าคดีทุกประเภทจะมี
สิทธิได้รับการพิจารณาทั้งสามศาล ทั้งน้ี มีเหตุผลมาจากความจ าเป็นที่จะหลีกเล่ียงไม่ให้มีคดี
คัง่คา้งอยูใ่นศาลสูงมากจนเกินไป ระบบศาลสามชั้นน้ีจึงมีการสร้างมาตรการในการกลัน่กรองคดี
ที่จะข้ึนสู่ศาลสูง เช่น การควบคุมตรวจสอบโดยศาลวา่สมควรอนุญาตให้มีการอุทธรณ์ฎีกาคดีนั้น
ไดห้รือไม่ และคดีมีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยศาลสูงสุดหรือไม่ 

จากลกัษณะการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลทั้งสองระบบ จะเห็นว่า กระบวน
พิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์หรือระบบศาลสองชั้น
จะคลา้ยคลึงกบักระบวนพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้ กล่าวคือ มีการสืบพยานหลกัฐานใหม่ได ้
และศาลอุทธรณ์ยงัมีบทบาทในการก าหนดเน้ือหาต่างๆ ของข้อเท็จจริงในคดีใหม่อีกด้วย 
ซ่ึงกระบวนพิจารณาคดีในลกัษณะน้ี ถือเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัส าหรับกระบวนการยุติธรรมท่ีดี
โดยเฉพาะคดีท่ีมีความส าคญั 

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในประเทศองักฤษ  ส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีอุทธรณ์มาจาก
ศาลชั้นตน้หรือศาลมาจีสเตรทคอร์ท โดยศาลอุทธรณ์จะพิจารณาจากพยานหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีคู่ความ
อา้งส่งหรือท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นศาลชั้นตน้ การพิจารณาจะเร่ิมจากทนายของคู่ความฝ่ายท่ีอุทธรณ์แถลง
ข้อเท็จจริงในคดีโดยย่อ ค าฟ้อง ค าให้การ ค าพิพากษาและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง แล้วจึง
กล่าวถึงประเด็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีอุทธรณ์ทั้งปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง
จะต้องว่ากันมาก่อนในศาลชั้นต้น หากผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะน าพยานหลักฐานใหม่มาแสดง 
ผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งขออนุญาตจากศาลอุทธรณ์ก่อนเร่ิมพิจารณา ในกรณีท่ีเป็นการอุทธรณ์มาจากศาล
เคาน์ตีคอร์ท ศาลมกัจะไม่อนุญาตให้น าพยานหลกัฐานใหม่มาแสดง เวน้แต่จะเขา้เง่ือนไข เช่น 
พยานหลกัฐานนั้นมีผลต่อการวินิจฉยัคดี หรือผูข้ออนุญาตมีความพยายามตามสมควร ในประเทศ
องักฤษถือวา่การออกนัง่ฟังค าแถลงการณ์เป็นส่ิงส าคญั และเม่ือฟังค าแถลงการณ์เสร็จแลว้ หากคดี
ไม่ซบัซอ้นศาลจะพิพากษาคดีนั้นไดท้นัที145 

                                                                 
 145แหล่งเดิม. (น.80-81). 
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 การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทฤษฎี หลกัการอุทธรณ์
จะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาขอ้กฎหมาย ศาลอุทธรณ์จะยอมรับขอ้เท็จจริงท่ีศาลชั้นตน้รับฟังเป็นท่ี
ยุติแลว้ การอุทธรณ์จึงเป็นการจบัผิดขอ้ผิดพลาดของการใชก้ฎหมาย (Clear legal error) ซ่ึงเกิดข้ึน
ในการพิจารณา โดยทัว่ไปศาลอุทธรณ์จะไม่ชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานท่ีน ามาเสนอในศาลชั้นตน้อีก 
การวินิจฉัยขอ้เท็จจริงท่ีกระท าโดยศาลชั้นตน้จะไม่ถูกเพิกถอนหากไม่ไดผ้ิดพลาดอย่างชดัแจง้146

ศาลอุทธรณ์จะดูว่า การวินิจฉัยขอ้เท็จจริงของลูกขุนจากพยานหลกัฐานชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่
เท่านั้น จะไม่เขา้ไปก้าวล่วงในดุลพินิจของลูกขุน การอุทธรณ์ในปัญหาขอ้เท็จจริงจึงมกัจะ
ไม่ประสบความส าเร็จ การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จะไม่มีการสืบพยานใหม่ แต่จะพิจารณาจาก
ส านวนคดีและค าให้การของคู่ความเป็นหลัก ส่วนการฟังค าแถลงการณ์ถือเป็นส่วนประกอบ
เท่านั้น147 

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส เม่ือคู่ความฝ่ายใดเห็นวา่
ตนไดรั้บความเสียหายจากค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ก็อาจยื่นอุทธรณ์ได ้โดยหลกัคู่ความสามารถ
อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ไดเ้สมอ ไม่วา่จะเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย เวน้แต่
เป็นคดีท่ีมีทุนทรัพยเ์พียงเล็กนอ้ย กฎหมายจะบญัญติัให้เป็นท่ีสุด ส าหรับศาลฎีกาจะพิจารณาเพียง
ขอ้กฎหมายวา่ศาลล่างไดล้ะเมิดกฎหมายหรือไม่เท่านั้นจะไม่พิจารณาในขอ้เทจ็จริง ซ่ึงศาลฎีกาตอ้ง
ฟังขอ้เทจ็จริงตามพยานหลกัฐานท่ีปรากฏในค าพิพากษาของศาลล่างเท่านั้น148 

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การอุทธรณ์ใน
ขอ้เท็จจริงไม่มีการจ ากดัแต่อย่างใด และไม่จ  าตอ้งได้รับอนุญาตหรือค ารับรอง คู่ความจึงมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้เสมอ อนัเป็น Liberality of appeal ตามกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ยอมให้มีการอุทธรณ์ไดอ้ยา่งนอ้ยชั้นหน่ึง เพื่อแกไ้ขความไม่ถูกตอ้งในการก าหนดขอ้เท็จจริง โดย
เป็นการอุทธรณ์ทั้งในปัญหาขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย149 

3.3.2 การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในประเทศไทย 
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 1 แบ่งล าดบัชั้นศาลยุติธรรมออกเป็น 

3 ชั้น ไดแ้ก่ ศาลชั้นตน้ ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

                                                                 
 146จาก การแก้ไขค าพิพากษาท่ีผิดพลาดหรือผิดหลงเลก็น้อย ตามมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (น.28), โดย ไกรพนัธ์ุ พรหมานุกลู, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

147การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย (น. 86). เล่มเดิม. 
 148การแก้ไขค าพิพากษาท่ีผิดพลาดหรือผิดหลงเลก็น้อย ตามมาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (น. 30). เล่มเดิม.  

149การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย (น. 89). เล่มเดิม. 
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และมาตรา 3 แบ่งเขตอ านาจศาลชั้นอุทธรณ์ออกเป็นศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค รวมทั้ง
ศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบญัญตัิจดัตั้งศาลนั้นก าหนดให้เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ จึงเห็นได้ว่า 
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค เป็นศาลสูงในล าดบัที่สองโดยมีอ านาจตามพระธรรมนูญ
ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 22150 กล่าวคือ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณ์ค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลชั้นตน้ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการอุทธรณ์และวา่ดว้ยเขตอ านาจศาล  

ปันจุบนัศาลยติุธรรมชั้นอุทธรณ์ของประเทศไทย มีทั้งหมด 10 ศาล ไดแ้ก่ ศาลอุทธรณ์ 
และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถึงภาค 9 ในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาคนั้น จดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดจ านวน ท่ีตั้ง เขตศาล และวนัเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532151 ออกตามความใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532152โดยมีเหตุผลวา่ ปัจจุบนัมีคดีข้ึนสู่
การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในปีหน่ึง ๆ เป็นจ านวนมาก และนบัวนัจะเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั 
แต่เน่ืองจากศาลอุทธรณ์ซ่ึงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าวมีเพียงศาลเดียว โดยมีเขตศาล
ครอบคลุมทัว่ราชอาณาจกัรและตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร จึงท าให้ไม่สามารถพิจารณาพิพากษาคดี
ที่คัง่คา้งอยู่เป็นจ านวนมากได ้ดงันั้น จึงมีการจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาคข้ึนเพื่อกระจายศาลออกเป็น
หลายศาลตามภูมิภาคต่าง ๆ อนัจะท าให้การพิจารณาพิพากษาคดีชั้นอุทธรณ์เป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบศาลสามชั้นเช่นเดียวกบัระบบคอมมอนลอว ์
โดยน าแบบอยา่งมาจากประเทศองักฤษ ศาลในแต่ละล าดบัชั้นจะมีความรับผิดชอบและมีบทบาท
ไม่ยิ ่งหยอ่นไปกวา่กนั อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความแตกต่างกนัเกี่ยวกบัระบบการอุทธรณ์ฎีกา 
กล่าวคือ หากศึกษาหลกัเกณฑใ์นการอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย 
จะเห็นวา่ การอุทธรณ์ฎีกาของคู่ความจะใชร้ะบบการอุทธรณ์ฎีกาแบบระบบสิทธิ ซ่ึงจะเปิดโอกาส
ให้คู่ความใชสิ้ทธิอุทธรณ์ฎีกาทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
จ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกาเพียงเล็กนอ้ย เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายอ่ืน
จะจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาไว ้แต่ข้อจ ากัดดงักล่าวก็ยงัไม่เป็นท่ีเด็ดขาดเสียทีเดียว โดยมี
หลักเกณฑ์พิเศษซ่ึงเป็นข้อผ่อนคลายให้คู่ความสามารถขออนุญาตหรือขอให้ผูพ้ิพากษาท่ีนั่ง
พิจารณาคดีรับรองใหอุ้ทธรณ์ได ้

                                                                 
150พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2543, มาตรา 22.  
151พระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ท่ีตั้ง เขตศาล และวนัเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532.  
152พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532, มาตรา 3. 
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แมว้า่ศาลอุทธรณ์จะเป็นศาลอีกชั้นหน่ึงต่างหากส าหรับพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลชั้นตน้
ไดพ้ิพากษามาแลว้ แต่การด าเนินการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์นอกจากท่ีบญัญติัไวส้ าหรับการ
อุทธรณ์โดยเฉพาะ บทบญัญติัวา่ดว้ยการพิจารณาและการช้ีขาดตดัสินคดีในศาลชั้นตน้ยงัน ามาใช้
กบัการพิจารณาพิพากษาคดีชั้นอุทธรณ์ดว้ยโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 246  

การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีแพ่งนั้น มีบทบญัญตัิที่ก  าหนดหลกัเกณฑ์ไว้
เป็นพิเศษ 3 มาตรา คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 240 มาตรา 241 และมาตรา 
243153 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการวินิจฉยัคดี การฟังค าแถลงการณ์ และการสืบพยานเพิ่มเติม ในส่วน
ของคดีอาญา มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ไวเ้ป็นพิเศษเก่ียวกบัการพิจารณาคดีไวใ้นมาตรา 203 มาตรา 
204 มาตรา 208 และมาตรา 215 

ขอบเขตการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ มีหลกัการดงัน้ี 
1) ศาลอุทธรณ์จะตอ้งพิจารณาแต่เฉพาะปัญหาท่ีคู่ความอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา

หรือค าสั่งของศาลชั้นตน้ข้ึนมาเท่านั้น ขอ้ความใดท่ีไม่ไดอุ้ทธรณ์คดัคา้นก็ไม่จ  าตอ้งวนิิจฉยั 
2) คดีท่ีอุทธรณ์ไดแ้ต่เฉพาะปัญหาขอ้กฎหมาย ในการวินิจฉยัขอ้กฎหมายนั้น ศาลอุทธรณ์

ต้องฟังข้อเท็จจริงท่ีศาลชั้ นต้นได้ช้ีขาดมาจากพยานหลักฐานในส านวนความ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 แต่ถา้ขอ้เท็จจริงนั้นถา้ศาลชั้นตน้รับฟังมาโดยฝ่าฝืน
ขอ้ความในส านวนหรือวินิจฉยันอกส านวน และมีการอุทธรณ์ข้ึนมาวา่ศาลชั้นตน้ฟังขอ้เท็จจริงผิด
ไปจากส านวน ศาลอุทธรณ์อาจช้ีขาดขอ้เท็จจริงเป็นอยา่งอ่ืนไดโ้ดยไม่จ  าตอ้งฟังขอ้เท็จจริงตาม
ศาลชั้นตน้ แลว้พิพากษาคดีไปตามความเห็นของศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ มาตรา 243 (3) 

ปัจจุบนั นอกจากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
และคดีอาญาทัว่ไปซ่ึงอยูใ่นอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคโดย
ปกติแลว้ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคยงัมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีพิเศษอื่นอีก 
กล่าวคือ คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 
วรรคสาม ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 เร่ือง การพิจารณาและ
วนิิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

                                                                 
153การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลสูงของไทย (น. 122-124). เล่มเดิม. 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาล 

ในการพจิารณาคดกีารเลือกตั้งท้องถิน่ 
 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม154

ประกอบกบัระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน กล่าวคือ คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอยู่ในอ านาจการพิจารณาและวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค แมปั้จจุบนัรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวจะไดส้ิ้นสุดลงตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557155แต่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคก็ยงัคงมีอ านาจ
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีดังกล่าวต่อไป โดยอาศยัอ านาจท่ีมีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทั้งน้ี ตามท่ีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
58/2557 เร่ือง การพิจารณาและวินิจฉยัคดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ก าหนด156  

นอกจากน้ี มีขอ้สังเกตเพิ ่มเติมเกี่ยวกบัการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงก าหนดให้มีหลกัการที่ส าคญั คือ สามารถป้องกนัและปราบปราม

                                                                 
154รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  มาตรา 219 วรรคสาม บญัญติัวา่  

  ให้ศาลฎีกามีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา และให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี วธีิพิจารณาและวนิิจฉยัคดีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยตอ้งใชร้ะบบ
ไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

155ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  เร่ือง การส้ินสุด
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, ขอ้ 4. 

156ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 58/2557 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2557  เร่ือง  การพิจารณา
และวินิจฉัยคดีเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน, ขอ้ 2. 
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การทุจริตและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดงัท่ีปรากฏใน
ค าปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช 2557 โดยในการ
จดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ น าโดย ศาสตราจารย ์
ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยงัคงหลกัการเดิมให้ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ินต่อไป ซ่ึงจะเห็นได้จากร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) มาตรา 226 วรรคหน่ึง 
(1)(ข) ท่ีก าหนดวา่ “คดีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงเกิดข้ึนในเขตทอ้งท่ีของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคใด 
ให้อยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แลว้แต่กรณี”157 

นบัตั้งแต่มีการน าคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นเขา้สู่กระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม และในบางกรณีมีการน าไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ในระบบศาลปกครอง จากการศึกษาพบวา่ ในหลายคดีท่ีผูร้้องเป็นประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
รวมถึงผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูข้อใช้สิทธิทางศาลหรือยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบ
การเลือกตั้ ง ในกรณีท่ีเห็นว่าการเลือกตั้ งนั้ นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเพื ่อ
ตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งอนัเนื่องมาจากการจดัการเลือกตั้งที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดงักล่าว โดยเห็นวา่ การกระท าดงักล่าวเป็นการไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายนั้น จากแนวค าวินิจฉยัของศาลท่ีผา่นมา มกัจะพบวา่ ในหลายคดีไดมี้การหยิบยกเอา
ประเด็นเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีมาเป็นแนวทางในการ
พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด โดยให้เหตุผลท านองวา่ ผูร้้องไม่มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล และศาลไม่มี
อ านาจรับคดีดงักล่าวไวพ้ิจารณา ซ่ึงทั้งสองกรณีต่างมีผลท าให้ศาลตอ้งมีค าสั่งยกค าร้องของผูร้้อง
หรือผูฟ้้องคดีในชั้นท่ีสุด โดยท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ไปไต่สวนหรือพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดในประเด็นปัญหา
หรือขอ้โตแ้ยง้อนัเป็นมูลเหตุให้ผูร้้องหรือผูฟ้้องคดีตอ้งมาขอใชสิ้ทธิทางศาล 

                                                                 
157ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือลงมติ) จัดท าโดย

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีศาสตราจารย ์ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการ 
หลงัจากยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จไดส่้งมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบบัสมบูรณ์ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อลงมติ แต่
สภาปฏิรูปแห่งชาติในคราวประชุม คร้ังท่ี 67/2558 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 6 กนัยายน 2558 มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 
จึงมีผลให้ร่างรัฐธรรมนูญทั้ งฉบับเป็นอนัตกไป ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 
น าโดย นายมีชยั ฤชุพนัธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ท าหนา้ท่ียกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ฉบบัใหม่ต่อไป. 
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จากการศึกษาวิเคราะห์บทบญัญติัของกฎหมาย ประกอบแนวค าวินิจฉยัของศาลในคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินที่ผ่านมา ภายใตก้รอบแนวคิด และทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน ผูเ้ขียน
เห็นวา่ มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขตอ านาจศาล
ในการพิจารณาคดีในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนด รวมถึงแนวทางในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบบัใหม่ของประเทศไทยซ่ึงก าลงัจะมีข้ึน ยงัไม่สอดคล้องกับหลกั แนวคิดและทฤษฎีในทาง
กฎหมายมหาชน รวมทั้งกฎหมายของต่างประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยแบ่งประเด็น
ปัญหาของการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 

  
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณสิีทธิในการย่ืนค าร้องต่อศาล 

การใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลตามท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวต่อไปน้ี 
หมายถึง การยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ซ่ึงก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจ
ในการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขอให้ศาลไดต้รวจสอบ
การเลือกตั้งซ่ึงผูร้้องเห็นวา่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม รวมทั้งตรวจสอบ
การกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งในบางกรณีอนัเน่ืองมาจากการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง
ซ่ึงผูร้้องเห็นว่าเป็นการกระท าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายและกระทบต่อสิทธิของผูร้้อง โดยมี
รายละเอียดของสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 

4.1.1 สภาพปัญหา 
โดยท่ีระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2550 ซ่ึงออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าร้องต่อศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน โดยก าหนดว่า
ผูร้้องจะต้องท าเป็นหนังสือระบุเร่ืองอนัเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิทางศาล ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งเหตุผลสนบัสนุนโดยชดัแจง้ รวมทั้งมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุในค าร้อง
และจะตอ้งมีค าขอท่ีระบุความประสงคว์า่จะใหศ้าลด าเนินการอยา่งใด158  

                                                                 
158ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวธีิพิจารณาและวนิิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550, ขอ้ 6. 
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จากหลกัเกณฑ์ของกฎหมายดงักล่าว ประกอบกบัการศึกษาเน้ือหาในค าร้องในคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีผา่นมา พบว่า โดยส่วนใหญ่ตามค าร้องมกัจะมีค าขอท่ีระบุความประสงค์จะ
ให้ศาลตรวจสอบการเลือกตั้ง ซ่ึงผูร้้องเห็นวา่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
โดยขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถู้กกล่าวหา และยงัมี
ค าขอท่ีระบุความประสงค์จะให้ศาลตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
การกระท าที่เป็นค าสั่งหรือมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง
ของผูร้้อง ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ การใชสิ้ทธิทางศาลในประเด็นที่หน่ึงน้ี สามารถแยกพิจารณา
ออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ การใชสิ้ทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบค าสั่ง
หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียดของสภาพปัญหาในแต่ละกรณี ดงัน้ี 

กรณีที่หน่ึง สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง 

สืบเน่ืองจากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 235 ถึง
มาตรา 238 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและด าเนินการ
จดัการเลือกตั้ง รวมทั้งมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนหาขอ้เท็จจริงเพื่อวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือ
ขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเลือกตั้ง กรณีมีเหตุหรือหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งนั้น
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม159 ทั้งน้ี โดยมาตรา 239 วรรคหน่ึง ให้อ านาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการวินิจฉยัช้ีขาดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง และให้ค  าวินิจฉยัดงักล่าวเป็นท่ีสุด แต่หากเป็นกรณีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ตาม
มาตรา 239 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งยื่นค าร้องต่อ
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเป็นผูพ้ิจารณาและวินิจฉัย160 เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัของ

                                                                 
159รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 235-238.   
160รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 มาตรา 239 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ค  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ควรให้มีการเลือกตั้งใหม่
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาผูใ้ด ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย 
เม่ือศาลฎีกาไดรั้บค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาผูน้ั้นจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไม่ได ้จนกวา่ศาลฎีกาจะมีค าสัง่ยกค าร้อง ในกรณีท่ีศาลฎีกามีค าสัง่ใหมี้การเลือกตั้งใหม่ในเขต
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กฎหมายดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
กรณีที่มีเหตุหรือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
เป็นสิทธิเด็ดขาดและเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐและ
ก าหนดให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดงันั้น หากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิทางศาลโดยการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
ย่อมไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากขดัต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนใดท่ีให้
ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิในกรณีดงักล่าวได ้

 แมว้่าในปัจจุบนั จะมีกฎหมายบญัญติัรองรับหลกัการให้สิทธิแก่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินได ้แต่ก็เป็นเพียงการให้ใช้สิทธิต่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
ซ่ึงก าหนดให้มีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและด าเนินการจดัการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัของกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 102 ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งโดยท าเป็นค าร้องคดัคา้นตามแบบท่ีก าหนดยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง161 ส าหรับขั้นตอนปฏิบติั
ในการร้องคดัคา้น รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบ

                                                                                                                                                  
เลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใ้ด ให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

 ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไม่ได ้มิใหน้บับุคคลดงักล่าวเขา้ในจ านวนรวมของ
สมาชิกเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎรหรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี 

 ให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยโดยอนุโลม โดยการยื่นค าร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์และให้ค  าสั่ง
ศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 

161พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2545, มาตรา 102.   
                     มาตรา 102 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแลว้ หาก 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผูส้มคัร ผูว้่าราชการจังหวดัหรือนายอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น เห็นว่าการ
เลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกตอ้ง ให้มี
สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการ
เลือกตั้ง 

 เพ่ือประโยชน์ในการคดัคา้นการเลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการคดัคา้นการเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งไดโ้ดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 กล่าวคือ 
เม่ือบุคคลผูมี้สิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ผูว้่าราชการ
จงัหวดั หรือนายอ าเภอในเขตเลือกตั้ง162 ยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง ณ ส านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลว้แต่กรณี ผูอ้  านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผูพ้ิจารณาและมีค าสั่งรับ
หรือไม่รับเร่ืองท่ีคดัคา้นดังกล่าว หากมีค าสั่งรับเร่ืองท่ีคดัค้านแล้ว ก็จะมอบให้คณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นผูด้  าเนินการสืบสวน
สอบสวนท าการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงต่อไป แต่หากเป็นค าสั ่งที่ไม่รับเร่ืองคดัคา้นก็จะเสนอ
ตามล าดบัชั้นไปจนถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยัและสั่งการแทน163ในกรณีน้ี 
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงมีค าสั่งไม่รับเร่ืองท่ีคดัคา้นนั้น เร่ืองท่ีคดัคา้นการเลือกตั้ง
ดงักล่าวก็จะเป็นอนัยุติไป ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะพิจารณาและวินิจฉยัสั่งการไดเ้อง 
ทั้งการกระท าดงักล่าวยงัไม่อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบโดยองคก์รอื่นของรัฐ โดยเฉพาะองคก์รศาล
ซ่ึงเป็นองค์กรตุลาการตามหลกัการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง โดยเฉพาะศาลปกครองซ่ึงตามหลกัถูกจดัตั้งข้ึนตามหลกัการจดัตั้งศาลในระบบศาลคู่
เพื่อให้มีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าของเจา้หนา้ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองคก์ร
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ในการใชอ้ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครอง แต่กลบั
ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 223 วรรคสอง บญัญติั
หลกัเกณฑ์ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้การใช้อ านาจของศาลปกครองว่าไม่ให้ครอบคลุมไปถึงการใชอ้ านาจ
ขององคก์รอ่ืนของรัฐตามรัฐธรรมนูญ164 ซ่ึงหมายความวา่ ศาลปกครองไม่มีอ านาจครอบคลุมไปถึง
การใชอ้  านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงถูกก าหนดใหเ้ป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญนัน่เอง 

                                                                 
162ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉยัช้ีขาด พ.ศ. 2554, ขอ้ 11. 
163ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉยัช้ีขาด พ.ศ. 2554, ขอ้ 17.  
164รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 มาตรา 223 ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือ
ระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการด าเนิน
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จากกรณีดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการเลือกตั้งของ
ประเทศไทย ไม่ได้เปิดช่องให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ
ทางศาลหรือเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมทางศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดโ้ดยตรง ไม่วา่
จะเป็นการขอใช้สิทธิทางศาลต่อศาลปกครองหรือต่อศาลยุติธรรม เพราะกฎหมายเพียงแต่
ก าหนดให้สามารถใช้สิทธิร้องคดัค้านการเลือกตั้งผ่านหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ซ่ึงก็คือ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นองคก์รของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ดงันั้น หากประชาชนผูม้ีสิทธิ
เลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งขอใชสิ้ทธิทางศาลในกรณีดงักล่าว จากการศึกษาแนวค าวินิจฉัย
ของศาลท่ีผ่านมา จึงมกัจะพบว่า ศาลจะมีค าสั่งไม่รับค าร้องหรือให้ยกค าร้องเสมอ โดยให้เหตุผล
ท านองว่า ผูร้้องไม่มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาล และศาลไม่มีอ  านาจรับคดีดังกล่าวไวพ้ิจารณา 
ด้วยความเคารพต่อค าวินิจฉยัของศาล ผูเ้ขียนขอยกตวัอย่างค าสั่งศาลอุทธรณ์ในคดีการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน เพื่อประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 578/2556165สรุปขอ้เท็จจริง
ได้ว่า ผูร้้องยื่นค าร้องว่าผูร้้องเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั ห. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
ซ่ึงเป็นผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ถึงท่ี 4 ไดร่้วมกนัจดัให้มีการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ห. 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อนัเป็นการช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผูถู้กกล่าวหาท่ี 5 
ซ่ึงเป็นผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ห. เช่นเดียวก ับผูร้้อง 
และการท่ีผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 มีมติให้ถอนช่ือผูร้้องออกจากการเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามค าร้องขอ
ของนาย ช. ซ่ึงเป็นเลขานุการของผูถู้กกล่าวหาที่ 5 ซ่ึงเร่ืองน้ี ผูถู้กกล่าวหาที่ 2 เคยพิจารณาแลว้ 
เห็นว่า ผูร้้องมิไดเ้ป็นผูต้อ้งห้ามมิให้สมคัรรับเลือกตั้งและมีคุณสมบติัสมคัรรับเลือกตั้งได ้ดงันั้น 
มติหรือค าสั่งของผูถู้กกล่าวหาท่ี 1 ถึงท่ี 4 จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีค  าสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถู้กกล่าวหาท่ี 5 รวมถึงให้รับรองสิทธิสมคัร
รับเลือกตั้งของผูร้้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง วินิจฉยัและมีค าสั่งวา่ การร้องต่อศาลอุทธรณ์

                                                                                                                                                  
กิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติั
ใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง 

อ านาจศาลปกครองตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดขององคก์รตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการ
ใชอ้ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคก์รตามรัฐธรรมนูญนั้น 

165ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 หมายเลขแดงท่ี 578/2556. 
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เพื่อพิจารณาและสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
เป็นอ านาจของผูถู้กกล่าวหาท่ี 1โดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
และพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มิไดบ้ญัญตัิให้
ผูร้้องซ่ึงเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิคดัคา้นการเลือกตั้งโดยการยื่นค าร้องขอให้ศาลอุทธรณ์มี
ค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือมีค  าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยตนเอง
ได้โดยตรง คดีจึงไม่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาและวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง 
ผูร้้องจึงไม่มีอ านาจยืน่ค  าร้อง ใหย้กค าร้อง 
 ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 3150/2554166สรุปขอ้เท็จจริง
ได้ว่า ผูร้้องยื่นค าร้องว่า ผูร้้องเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ 
หมายเลข 1 ผูร้้องไดท้  าหนงัสือคดัคา้นผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ศรีสะเกษ โดยอา้งว่า ผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจกระท าผิดต่อ
กฎหมายเลือกตั้ง ทั้ งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนได้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว  
มีความเห็นว่า ควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูไ้ด้รับเลือกตั้งดังกล่าว แต่เม่ือคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนไดจ้ดัส่งพยานหลกัฐานไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นผูค้ดัคา้นในคดีน้ี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระชุมแลว้มีมติให้ยกค าร้องของผูร้้อง ผูร้้องจึงท าหนงัสือพร้อมส่ง
เอกสารหลกัฐานถึงผูค้ดัคา้นโดยตรง เพื่อขอให้วินิจฉัยในสาระส าคญัที่เป็นเหตุให้ยกค าร้อง 
แต่ไม่ไดรั้บค าตอบจากผูค้ดัคา้น จึงขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไต่สวนวา่ การจดัการเลือกตั้งเป็นไปตาม
กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดี
เลือกตั้งไดว้ินิจฉยัเฉพาะในประเด็นเก่ียวกบัอ านาจศาลในการรับค าร้องดงักล่าว โดยเห็นวา่ ผูร้้อง
ไม่มีสิทธิยื่นค าร้อง และมีค าสั่งใหย้กค าร้อง 
 นอกจากน้ี ค  าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 3260/2555, 
749/2557 ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดงท่ี 4447/2556 ก็ไดว้ินิจฉัย 
ท านองเดียวกนั167  

 เมื่อวิเคราะห์ค  าสั่งศาลในคดีดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่ ศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละศาล
ต่างหยิบยกเอาประเด็นเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีมาเป็น
แนวทางในการวินิจฉยัช้ีขาดคดี โดยที่ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปใชอ้ านาจไต่สวนและพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด
ในประเด็นปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้อนัเป็นมูลเหตุให้ผูร้้องตอ้งมาขอใชสิ้ทธิทางศาล ซ่ึงจะท าให้ศาล
                                                                 

166ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 3150/2554. 
167ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 3260/2555. คดีหมายเลขแดงท่ี 

749/2557, ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดง 4447/2556. 
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ไดท้ราบขอ้เท็จจริงจากการไต่สวนวา่ การเลือกตั้งนั้นไม่ไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามท่ี
ผูร้้องกล่าวอา้งหรือไม่ หากพิจารณาตามบทบญัญติัของกฎหมาย จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์สามารถใชว้ิธีพิจารณาคดีโดยระบบ
ไต่สวน ซ่ึงการด าเนินกระบวนพิจารณาทั้งหลายถือเป็นอ านาจหนา้ท่ีหลกัของศาลหรือผูพ้ิพากษาท่ี
จะรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ โดยท่ีคู่ความทุกฝ่ายมีหน้าท่ีเพียงช่วยเหลือ
ศาลหรือผูพ้ิพากษาในการคน้หาความจริงเท่านั้น ประกอบกบัขอ้เท็จจริงท่ีจะน าไปสู่การพิจารณา
พิพากษานั้น ไม่ไดจ้  ากดัแต่เฉพาะขอ้เท็จจริงท่ีคู่ความน าเสนอต่อศาล  ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ การใชสิ้ทธิ
ทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ซ่ึงเป็นการตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย ยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด ทฤษฎี
ในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ประสงค์จะให้
ศาลยุติธรรมเขา้มามีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม และถ่วงดุลการใชอ้  านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีอ านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการด าเนินการจัดการเลือกตั้ งมากจนเกินไป ดังเช่นการใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แต่จากบทบญัญตัิของกฎหมาย รวมทั้ง 
ค  าวินิจฉัยของศาลท่ีผ่านมา จะไปยึดโยงอยู่กับตวับทกฎหมายซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากกว่า
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีประสงค์จะให้เป็นไปโดยถูกตอ้งและเท่ียงธรรม จึงท าให้ประชาชน
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่สามารถเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางศาลได้อยา่ง
แทจ้ริง อน่ึง หากพิจารณาในแง่บทบาทหนา้ท่ีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม 
และเป็นองค์กรในดา้นการอ านวยความยุติธรรมให้กบัประชาชน การท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี
อ านาจเพิ่มเติมในการพิจารณาและวินิจฉัย ช้ีขาดคดีการเลือกตั้ งท้องถ่ินซ่ึงเป็นคดีพิ เศษ
นอกเหนือไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป แต่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคกลบัมีบทบาท
และสามารถใชอ้ านาจดงักล่าวไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูย้ื่นค าร้องต่อศาล
หรือขอใชสิ้ทธิทางศาลเท่านั้น ดงันั้น หากการคดัคา้นการเลือกตั้งเร่ืองใดซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่ควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และไม่มีการยื่นค าร้อง
ต่อศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งตามท่ีมีผูค้ดัคา้น กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งในเร่ืองนั้น
ก็จะเป็นอนัยุติไปในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง โดยท่ีไม่มีองค์กรอ่ืนใดสามารถเขา้ไป
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าดงักล่าวได ้และไม่อาจหยัง่รู้ไดว้า่การเลือกตั้งนั้น
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมโดยแทจ้ริงหรือไม่ 

หากพิจารณาในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเห็นวา่ 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัช้ีขาด พ.ศ. 2554 
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ก าหนดให้คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจะตอ้งท าการสืบสวนสอบสวนเร่ืองท่ีคดัคา้นให้แล้ว
เสร็จภายในยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองคดัคา้น และอาจขอขยายระยะเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน
สองคร้ัง ๆ ละไม่เกินสิบห้าวนั168การก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ถือว่าเป็นการก าหนดระยะเวลาท่ีสั้ น
และกระชั้นชิดมากส าหรับการที่จะพบหรือรวบรวมพยานหลกัฐานต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินซ่ึงถือเป็น
คดีการเมือง นบัวา่เป็นเร่ืองท่ียาก ซ่ึงจะตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ในทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจใช้อิทธิพลคุกคาม ข่มขู่พยาน 
หรือท าลายพยานหลกัฐาน รวมถึงการใส่ร้ายจูงใจให้เกิดความเขา้ใจผิดแก่ฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีจะตอ้งใช้ระยะเวลาพอสมควร และหากเกิดกรณีที่เจา้พนักงานหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายให้ด าเนินการดงักล่าว ไดใ้ชอ้  านาจหรือกระท าการใด ๆ ไปในทางท่ีไม่สุจริต
และมีความเอนเอียงไปในทางการเมืองเสียเอง ย่อมท าให้การสืบสวนสอบสวนในเร่ืองนั้น
มิได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม ซ่ึงอาจท าให้ผลการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม
ดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี มีขอ้สังเกตเพิ่มเติมตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 96 ซ่ึงก าหนดวา่ ในการท าความเห็นของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะตอ้งมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์169ดงันั้น หากคณะกรรมการ

                                                                 
168ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการสืบสวนสอบสวนและการวนิิจฉยัช้ีขาด พ.ศ. 2554, ขอ้ 27. 
169พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2545 
     มาตรา 96 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัสืบสวนสอบสวน

แลว้เห็นวา่มีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่ผูส้มคัรผูใ้ดกระท าการอนัฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ี หรือมีพฤติการณ์ท่ีเช่ือได้
ว่าผูส้มคัรผูใ้ดก่อให้ผูอ่ื้นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดงักล่าว หรือรู้ว่ามีการ
กระท าดงักล่าวแลว้ไม่ด าเนินการเพ่ือระงบัการกระท านั้น ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นวา่การ
กระท านั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดัรายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูส้มคัรท่ีกระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหน่ึงปี โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสัง่ 

 ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดอาจตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวนได ้ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด และใหค้ณะอนุกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัวา่มีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนตาม
วรรคหน่ึง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู ้ใด ถ้าเห็นว่าผู ้สมัครผู ้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้ น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัมีอ านาจสั่งให้ผูส้มคัรนั้นระงับหรือด าเนินการใดเพ่ือแกไ้ขความไม่

DPU



 112 

การเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมากไดพ้ิจารณาจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนแลว้ เห็นวา่ ควรให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่กระท าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเลือกตั้งจนท าให้การ
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ย่อมไม่อาจกระท าได้ เพราะมิได้เป็นไปตาม
บทบญัญตัิของกฎหมายซ่ึงก าหนดว่าจะตอ้งมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เท่านั้น กรณีดงักล่าว 
จึงเป็นลกัษณะการก าหนดหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ซ่ึงจะท าให้กระท าไดย้ากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าค าวินิจฉัยช้ีขาดของศาลซ่ึงก าหนดไวใ้น
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 ขอ้ 4170

ท่ีก าหนดให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม กล่าวคือ ในการท า
ค าวินิจฉัยช้ีขาดของศาลจะตอ้งบงัคบัตามความเห็นของผูพ้ิพากษาฝ่ายขา้งมากเป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินคดี จึงอาจท าให้เกิดความลกัลัน่กนัระหว่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
ค าวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคในการช้ีขาดคดีเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดงักล่าว 

 จากข้อเท็จจริง ท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่า  ปัจจุบันประชาชนในท้องถ่ินได้ให้
ความส าคญักบัการเลือกตั้ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถ่ินมากข้ึน 
เน่ืองจากการเลือกตั้งทอ้งถ่ินถือเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามหลกัการกระจายอ านาจปกครอง เพื่อคดักรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและเหมาะสม 
ให้เขา้ไปท าหนา้ที่ในการบริหารงาน ดูแล และจดัท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินแทนตน 
จึงจ าเป็นท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผูส้มัครรับเลือกตั้ งซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินดงักล่าว จะตอ้งเขา้มามีบทบาทและมีสิทธิในการตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน
ที่มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในฐานะผูท้รงสิทธิเลือกตั้งอนัเป็นสิทธิพลเมืองในทาง

                                                                                                                                                  
สุจริตและเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผูส้มคัรผูน้ั้นไม่ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหส้นันิษฐานวา่ผูส้มคัรผูน้ั้นเป็นผูส้นบัสนุนการกระท านั้น 

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตราน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ 
เม่ือมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรคนใดแลว้ ให้พิจารณาด าเนินการให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่

ผูส้มคัรผูน้ั้นดว้ย 
ในกรณีท่ีมีค าสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตราน้ีภายหลงัวนัลงคะแนน และผูส้มคัรท่ีถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งท่ีไดค้ะแนนเลือกตั้งในล าดบัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และใหน้ าความในมาตรา 95 วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

170ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550, ขอ้ 4. 
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การเมือง ประกอบกบัหลกัการเลือกตั้งท่ียุติธรรมหรือการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง (Genuine election) 
ถือเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัของการเลือกตั้งอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยก าหนดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีการคดัคา้น
การเลือกตั้งไดอ้ย่างแทจ้ริงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม เพราะการเลือกตั้งท่ี
ไม่บริสุทธ์ิยุติธรรมไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบไปถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ 
หากบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกมานั้นมาจากการเลือกตั้งท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย และถือว่า
การไดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองนั้นขาดความชอบธรรมในการบริหารต่อไป 

เม่ือพิจารณาหลกัการด าเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหาย (Private Prosecution) ซ่ึงก าหนดวา่ 
บุคลใดเม่ือไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหน่ึงก็จะด าเนินการทางอาญา
เพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดนั้น หรือหลักการด าเนินคดีอาญาโดย
ประชาชน (Private Prosecution) ซ่ึงถือว่าประชาชนทุกคนมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง และเป็นผูเ้สียหายโดยไม่ตอ้งค านึงว่าผูน้ั้นจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการ
กระท าผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงหรือไม่ เพราะคดีอาญาเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีอาญาต่อศาลเพื่อลงโทษผูก้ระท าความผิดไดเ้อง  เช่นเดียวกบั
คดีการเลือกตั้งท้องถ่ิน ซ่ึงมีพระราชบญัญติัว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายท่ีมีโทษในทางอาญา และมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้การเลือกตั้งนั้น
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ดงันั้น หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมายและส่งผลให้การ
เลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในทอ้งถิ่น ซ่ึงชอบที่จะใชสิ้ทธิทางศาลโดยการยื่นค าร้องต่อศาลเป็นคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดด้ว้ยตนเอง 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบวา่ ในประเทศองักฤษเมื่อมีการทุจริตการ
เลือกตั้งเกิดข้ึน หรือมีเหตุอ่ืนอนัจะตอ้งมีการคดัคา้นการเลือกตั้ง ผูเ้ลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง มีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งโดยท าเป็นค าร้องคดัคา้นระบุมูลเหตุแห่งการ
คดัคา้นตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และลงลายมือช่ือผูร้้องเสนอต่อศาลเลือกตั้งซ่ึงเป็นศาลท่ีมีเขต
อ านาจในการพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดการคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ซ่ึงเขตเลือกตั้งนั้นตั้งอยูใ่นเขตศาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก าหนดให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นผูม้ีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อศาลไดโ้ดยตรง 
โดยท าเป็นค าร้องระบุมูลเหตุแห่งการคดัคา้นตามท่ีกฎหมายก าหนดยื่นต่อศาล Superior Court ซ่ึง
เป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้องถ่ินของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในขณะท่ี
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ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้ง รวมถึงผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง เป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินต่อศาลปกครอง
ซ่ึงเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีการเลือกตั้ งท้องถ่ินของฝร่ังเศส และในประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยงัก าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์และศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ เก่ียวกบัความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งไดเ้ช่นเดียวกนั 

กรณีท่ีสอง สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบค าสั่งหรือมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สืบเน่ืองมาจากกรณีท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 96 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัสืบสวนสอบสวนแลว้เห็นวา่ มีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่า
ผูส้มคัรผูใ้ดกระท าการอนัฝ่าฝืนพระราชบญัญติัน้ีหรือมีพฤติการณ์ท่ีเช่ือได้ว่าผูส้มคัรผูใ้ดก่อให้
ผูอ่ื้นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนกระท าการดงักล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท า
ดงักล่าวแลว้ไม่ด าเนินการเพื่อระงบัการกระท านั้น ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเห็นวา่
การกระท านั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัรายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรที่กระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหน่ึงปี โดยให้มีผล
นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่ง” วรรคหา้บญัญติัวา่ “เม่ือมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูส้มคัรคนใดแลว้ ให้พิจารณาด าเนินการให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่ผูส้มคัรผูน้ั้นดว้ย” ซ่ึงผลของ
ค าสั่งหรือมติดงักล่าวน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 วรรคหน่ึง 
ก าหนดใหเ้ป็นท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 239 วรรคสองและวรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงก าหนดว่าในกรณีประกาศผลการเลือกตั้ งแล้วถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้ งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัย การก าหนดเช่นน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อไม่ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเบด็เสร็จเด็ดขาดดงัเช่นการใชอ้ านาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีผา่นมา ซ่ึงให้อ านาจแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการวินิจฉยัช้ีขาดการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดไดเ้องทั้งกรณีก่อน
และหลงัประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อมาหลังจากยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัดังกล่าว และมีการร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ข้ึนใช้บงัคบัแทน สภาร่างรัฐธรรมนูญไดมี้
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การหยิบยกประเด็นเก่ียวกบัอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งว่า
ควรจะใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเบ็ดเสร็จต่อไปหรือไม่ โดยในคราวประชุมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 7/2550 นายจรัญ ภกัดีธนากุล กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เรียนถึงข้อเสนอหรือข้อยุติของคณะอนุกรรมาธิการโดยเห็นควรให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจหน้าท่ีเ ก่ียวกับการเลือกตั้ งเช่นเดิมตามท่ีก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แต่เห็นสมควรไม่ใหเ้ป็นการใชอ้  านาจวินิจฉยั
เด็ดขาดเก่ียวกับการเลือกตั้ ง โดยเฉพาะการให้ใบเหลืองใบแดงสมควรท่ีจะให้ศาลท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการใช้อ านาจดงักล่าวได ้โดยให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงได้รับผลกระทบจากค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาตรวจสอบและวินิจฉัยภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

ต่อมาในคราวประชุมคร้ังท่ี 37/2550 ไดมี้การถกเถียงกนัในประเด็นเก่ียวกบัอ านาจใน
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึง นายสวสัด์ิ โชติพานิช สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชนถือเป็นเร่ืองใหญ่และเป็น
เร่ืองส าคญัมากไม่ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ  านาจมากจนเกินไป จึงเห็นว่าเร่ืองการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งควรให้ศาลพิจารณาสั่ง ส่วนเร่ืองการให้ใบเหลืองหรือการให้เ ลือกตั้ งใหม่
ไม่จ  าเป็นตอ้งร้องต่อศาลก็ได้ ถือว่าเป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยทั้ งหมด ซ่ึง
ประเด็นน้ี นายประพนัธ์ นยัโกวิท กรรมาธิการ ไดช้ี้แจงวา่ เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไดท้ั้งหมดทั้งการเลือกตั้งใหม่และการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี ใชเ้กณฑ์การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเส้นแบ่ง 
กล่าวคือ ถ้าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสั่งใหเ้ลือกตั้งใหม่ได ้แต่ถา้ประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ก็ให้ไปศาล ถือเป็นการลดบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งลงไปมากแลว้จากรัฐธรรมนูญฉบบัเดิม และช่วงเวลาก่อนประกาศผล
การเลือกตั้งนั้นถือเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นมาก ยกตวัอยา่ง ถา้ตรวจพบการทุจริตและมีหลกัฐานชดัเจนวา่
จะตอ้งมีการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้เลือกตั้งใหม่ดว้ย จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้เลือกตั้งใหม่อย่างเดียวส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ไปศาลยิ่งจะท าให้เกิดความสับสน
และไม่ถูกหลกัการ ซ่ึงประเด็นถกเถียงกนัน้ี นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้น ก าหนดให้มีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อประกอบการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ต่อไป ดงัผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 3 นั้น 

มีข้อสังเกตว่า หลังจากท่ีร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบและ
ประกาศใชเ้ป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กลบัไม่มีบทบญัญติัในมาตรา
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ใดของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดสิทธิให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้ งท่ีได้รับ
ผลกระทบตามค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะค าสั่งหรือมติท่ีให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิทางศาลหรือยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ของค าสั่งหรือมติดงักล่าวได ้ตามท่ีประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไดใ้ห้ขอ้เสนอ
ไวใ้นคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2550 ประกอบกบัหากพิจารณาจากแนวค าวินิจฉัยของศาลท่ีผ่านมา
เก่ียวกับการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ก็ยงัไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผูร่้าง
รัฐธรรมนูญท่ีประสงค์จะให้ศาลซ่ึงเป็นองค์กรตุลาการได้เขา้มามีบทบาทและใช้อ านาจในการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดงักล่าว ดงัจะเห็นไดจ้าก ค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553 วนิิจฉยัท านองวา่ “อ านาจศาลปกครองไม่รวมถึง
การวนิิจฉยัช้ีขาดขององคก์รตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ”171 หรือ
กรณีค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 3260/2555 วินิจฉยัท านองวา่ 
“ศาลไม่มีอ านาจก้าวล่วงการใช้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและการวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ได ้เพราะคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอ  านาจหน้าที่วินิจฉัยช้ีขาดไดเ้อง กรณีตอ้งบงัคบัไปตาม
ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า การก าหนดให้ค  าสั่งหรือ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเร่ืองท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นที่สุด โดยไม่ให้สิทธิแก่
คู่กรณียื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าดงักล่าวได ้
จึงเป็นการขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะ
หลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางศาลอนัเป็นหลกัการส าคญัของหลกันิติรัฐ 
เพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐไม่ให้มีการใช้อ านาจอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน 

นอกจากน้ี หากพิจารณาตามหลกักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญา
พหุภาคีระหวา่งประเทศทางดา้นสิทธิมนุษยชน ท่ีมีเน้ือหามุ่งเนน้ถึงการคุม้ครองสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองโดยมีผลบงัคบัใช้กบัประเทศในรัฐภาคีซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดว้ยนั้น เก่ียวกบั
การใชสิ้ทธิทางศาล ไดก้ าหนดไวใ้นภาค 2 ขอ้บทท่ี 2 (ก) (ข) วา่ 

“รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะ  

                                                                 
171ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553. 
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(ก) ประกนัวา่บุคคลใดท่ีสิทธิหรือเสรีภาพของตนซ่ึงรับรองไวใ้นกติกาน้ีถูกละเมิดตอ้ง
ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจงั โดยไม่ต้องค านึงว่าการละเมิดนั้นจะถูกกระท าโดยบุคคล 
ผูป้ฏิบติัการตามหนา้ท่ี  

(ข) ประกนัวา่บุคคลใดท่ีเรียกร้องการเยียวยาดงักล่าวยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณา
จากฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีอ านาจ หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจตามท่ี
ก าหนดไวโ้ดยระบบกฎหมายของรัฐ และจะพฒันาหนทางการเยียวยาดว้ยกระบวนการยุติธรรม
ทางศาล” 

จากหลกักติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดงักล่าว
ได้วางขอ้ผกูพนัแก่บรรดารัฐภาคีต่าง ๆ จะตอ้งใหค้วามเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล
ทั้งหลายท่ีอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจของรัฐนั้น ๆ โดยระบบกฎหมายของรัฐและกระบวนการยุติธรรม
ทางศาล ซ่ึงบุคคลหรือประชาชนท่ีได้รับคามเสียหายจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมไดรั้บความ
คุม้ครองจากศาลในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีตั้งข้ึนเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบว่า ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไวใ้นรัฐบญัญติัว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 13 ก าหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจวินิจฉยัค าร้องคดัคา้นมติของสภาผูแ้ทนราษฎรเกี่ยวกบัความชอบดว้ย
กฎหมายของการเลือกตั้งหรือการเขา้สู่ต าแหน่งหรือพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แห่งสหพนัธ์ได้ และมาตรา 48 ก าหนดว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่ถูกวินิจฉัยโดยมติของ
สภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธิยืน่ค าร้องอุทธรณ์มติของสภาผูแ้ทนราษฎรเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการเลือกตั้ง หรือการเขา้สู่ต าแหน่ง หรือพน้จากต าแหน่งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได ้ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรมีมติดงักล่าว 

4.1.2 แนวทางแกไ้ข 
จากปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล 

ทั้งกรณีการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และกรณีการ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูเ้ขียนเห็นว่า 
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวมถึงการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดงักล่าวซ่ึง
ไดร้ับผลกระทบจากการใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจดัการเลือกตั้ง ผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน รวมถึงเพื่อใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายในการตรวจสอบการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของประเทศไทย
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใตห้ลกั แนวคิด และทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน  
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อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ในการจดัการเลือกตั้งนั้นยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ก าหนดให้มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป กล่าวคือ 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและตรวจสอบการ
เลือกตั้ง รวมถึงการวินิจฉยัสั่งการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนและ
หลงัประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ทั้งน้ี เพื่อให้การเลือกตั้งบรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมายภายใต้
กรอบระยะเวลาที่มีจ  ากดั แต่มีสาระส าคญั คือ จะตอ้งไม่เป็นการใชอ้ านาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ซ่ึงไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนไม่สามารถตรวจสอบหรือแกไ้ขได ้
ดงัท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บางกรณี ทั้งน้ี กฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่มีลกัษณะบงัคบัให้
ศาลตอ้งเขา้ไปตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกกรณีโดยไม่มีการร้องขอหรือมีความประสงค์จะขอใช้
สิทธิทางศาล ดังเช่นกรณีท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 239 วรรคสอง ซ่ึงก าหนดวา่หากประกาศผลการเลือกตั้งแลว้จะตอ้งไปศาลทุกกรณี จึงเท่ากบั
เป็นการก าหนดให้คดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นตอ้งข้ึนไปสู่ศาลโดยไม่จ  าเป็น ยิ่งจะท าให้การจดัการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นล่าชา้ออกไปเพราะตอ้งรอฟังผลค าวินิจฉยัหรือค าสั่งของศาลซ่ึงใชร้ะยะ
เวลานาน ในขณะท่ีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้บางอย่างมีพยานหลกัฐานชดัเจน ประกอบกบัคู่กรณีเอง
ก็ไม่ประสงคท่ี์จะโตแ้ยง้ค าวินิจฉยัหรือค าสั่งหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในเร่ืองนั้นต่อศาล 
จึงไม่ถือวา่ค าวนิิจฉยัหรือค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเร่ืองนั้นกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดงักล่าว หรือขดัต่อหลกัทฤษฎีของกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ทั้งน้ี เน่ืองจากการใชสิ้ทธิและเสรีภาพนั้นถือเป็นเร่ืองของความสมคัรใจท่ีบุคคลใด
ประสงค์จะใช้สิทธิดงักล่าวหรือไม่ก็ได้ ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ในกรณี
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เห็นควรปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 102 จากเดิม แกไ้ขเป็น 

“มาตรา 102 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
แล้ว หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผูส้มคัร ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอในเขต
เลือกตั้งนั้น เห็นว่า การเลือกตั้งหรือการนบัคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริต
หรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ งต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งภายในก าหนดสามสิบวนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง  
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งไม่รับเร่ืองท่ีคดัคา้นหรือมีมติให้ยกค าร้อง 
ยอ่มไม่ตดัสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึงท่ีจะขอใชสิ้ทธิทางศาลโดยท าเป็นค าร้องระบุเหตุแห่งการ
คดัคา้นพร้อมเสนอพยานหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งตามควรแก่การพิจารณาวินิจฉยั ยื่นต่อศาลคดีการ
เลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งหรือมติดงักล่าว 
ค าสั่งศาลในกรณีน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด เวน้แต่เป็นค าสั่งใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา...” 

2) เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักการดังต่อไปน้ี โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
“มาตรา… 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดงักล่าวเป็นท่ีสุด  
เวน้แต่กรณีตามวรรคสอง 

ค าวินิจฉัยท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้ผูที้่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ โดยท าเป็นค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นต่อ
ศาลคดีการเลือกตั้ง  ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีทราบหรือถือว่าได้ทราบค าวินิจฉัย
ดงักล่าว ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ก าหนด ค าสั่งศาลคดีการเลือกตั้งซ่ึงยนืตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงไดค้ะแนน
เลือกตั้งในล าดบัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ห้ามมิให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น หรือจดัให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ จนกวา่ศาลจะไดมี้ค าวนิิจฉยัและมีค าสั่งอนัถึงท่ีสุด” 

 
4.2 ปัญหาเกีย่วกบัการใช้สิทธิทางศาล กรณสิีทธิในการอุทธรณ์ค าส่ังศาล 

การใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล ตามท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวต่อไปน้ี 
หมายถึง การยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินหรือ
คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดของสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 

4.2.1 สภาพปัญหา 
จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม

ก าหนดว่า ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอน
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สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกอบกบัมาตรา 239 วรรคส่ี 
ก าหนดวา่ ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ และเม่ือศาลอุทธรณ์ไดรั้บค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไม่ไดจ้นกว่าศาลอุทธรณ์จะมี
ค าสั่งยกค าร้อง และใหค้  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด  

จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
ยื่นค าร้องไปจนถึงการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดีและมีค าสั่งโดยศาล ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค แลว้แต่กรณี และเมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค  าสั่ง
อย่างใดแลว้ ค าสั่งศาลดงักล่าวย่อมเป็นที่สุด คู่ความไม่มีสิทธิโตแ้ยง้หรืออุทธรณ์ฎีกาต่อไปได ้
จึงเป็นลกัษณะการด าเนินกระบวนพิจารณาและตดัสินคดีโดยศาลเพียงศาลเดียว 

จากการศึกษารายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พบว่า เหตุผลท่ีสภาร่างรัฐธรรมนูญก าหนดให้คดีท่ีเก่ียวกบั
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ถึงท่ีสุดในศาลอุทธรณ์นั้น เน่ืองจากเห็นว่า การด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลค่อนขา้งจะล่าช้า 
และมีหลายล าดบัชั้น ถา้หากก าหนดให้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาไปยงัศาลฎีกาต่อไดอี้ก กวา่ศาลฎีกา
จะมีค  าพิพากษาลงมา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกกล่าวหาอาจหมดวาระในการ
ด ารงต าแหน่งไปแลว้ เท่ากบัท าใหข้อ้บงัคบัของกฎหมายหรือการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นอนัใชไ้ม่ได ้
เพราะไม่สามารถที่จะไปบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวเพื่อมาชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดจากการเลือกตั้งได ้172 

ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่า การด าเนินคดีในศาล เร่ิมตั้งแต่การยื่นฟ้องคดีไปจนถึงการ
พิจารณาพิพากษาช้ีขาดตดัสินคดี อาจเกิดความผิดพลาดหรือความบกพร่องข้ึนไดเ้สมอ เน่ืองจาก
ศาลหรือผูพ้ิพากษาเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดา แต่มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและตดัสินคดี
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ดงันั้น ในการพิจารณาและตดัสินคดี ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการปรับ
ใชก้ฎหมายสารบญัญติั หรือการปฏิบติัตามกฎหมายวธีิสบญัญติั จึงอาจเกิดความผิดพลาดข้ึนไดเ้สมอ 
ข้ึนอยู่ก ับความรู้และประสบการณ์ของผูพ้ิพากษาแต่ละคน หากการพิจารณาและตดัสินคดี
เกิดความผดิพลาดหรือมีขอ้บกพร่องเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

                                                                 
172ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. (ม.ป.ป.). รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 5/2550. 

น.11. สืบคน้จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_meeting/020550.html 
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โดยเฉพาะบุคคลซ่ึงเป็นคู่ความในคดี รวมถึงบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งและอาจส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรศาลยุติธรรมต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลโดยศาลท่ีสูงกวา่ หรือโดยผูพ้ิพากษาท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์มากกวา่ ตามหลกัการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ซ่ึงเป็นหลกัการ
ส าคญัประการหน่ึงในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยติุธรรมทางศาล 

อยา่งไรก็ตาม การจะก าหนดให้มีการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลในทุกกรณีนั้น 
ยอ่มกระทบถึงหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาซ่ึงจะท าให้ค  าพิพากษาของศาลไม่มีความเด็ดขาด 
และหมดความศกัด์ิสิทธ์ิไป ดงันั้น การจะก าหนดให้มีการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลหรือไม่นั้น 
จึงต้องพิจารณาถึงหลักความศักด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาประกอบด้วยเสมอ ทั้ งยงัต้องศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมา ระหว่างผลประโยชน์ของปัจเจกชนกับผลประโยชน์ของมหาชนหรือ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ เพื่อก าหนดประเภทและความส าคญัของคดี อนัจะท าให้ค  าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลไดรั้บการยอมรับ และคงความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อองคก์รศาลยุติธรรม
ต่อไป 

เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะและความส าคญัของคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินแลว้ ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งศาลในคดีดงักล่าว ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
เฉพาะบุคคลใดบุคลหน่ึง แต่ยงัส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ิน
ซ่ึงเป็นผูอ้อกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในฐานะผูท้รงสิทธิพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ผ่านการเลือกตั้งทอ้งถ่ินซ่ึงจะตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม อนัเป็นการจดัโครงสร้างการ
ปกครองประเทศตามหลกัการกระจายอ านาจปกครอง เพื่อให้ได้ผูแ้ทนปวงชนเขา้ไปท าหนา้ท่ี
ในการบริหารงาน  ดูแล และจดัท าบริการสาธารณะต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น 

จึงนบัไดว้า่ คดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่น ถือเป็นคดีที่มีความส าคญัและเป็นคดีในทาง
กฎหมายมหาชน ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลจึงควรไดรั้บการพิจารณาอย่างถูกตอ้งและรอบคอบ 
เพราะถ้าหากศาลมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผูส้มคัรท่ีได้รับ
เลือกตั้งแลว้ ค  าสั่งดงักล่าวยอ่มส่งผลให้การบริหารงานในทอ้งถ่ินตอ้งหยุดชะงกัลงในระหวา่งท่ี
ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 วรรคสองและวรรคส่ี ก าหนดว่า ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ยื ่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แล้ว สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้นจะปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปไม่ไดจ้นกวา่ศาลอุทธรณ์จะมีค าสั่งให้ยกค าร้อง นอกจากน้ี ค  าสั่งท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หากบุคคลดงักล่าวเป็นผูไ้ดค้ะแนนเลือกตั้งในล าดบัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

DPU



 122 

และประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ จะตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้
ส้ินเปลืองงบประมาณแผน่ดินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งใหม่อีกคร้ัง อน่ึง หากสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงถูกกล่าวหา มีสิทธิต่อสู้คดีโดยการอุทธรณ์หรือฎีกาคดัคา้น
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาได้ เพื่อขอให้ทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ใหม่ และมีทางท่ีจะชนะคดีหรือไดรั้บการพิจารณาคดีอย่างถูกตอ้ง หากศาลฎีกา
มีค  าพิพากษาหรือค าสั่งกลบัค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ย่อมท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นผูน้ั้นกลบัคืนมา และมีสิทธิอนัชอบธรรมที่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี
ต่อไปได ้ท าใหรั้ฐไม่ตอ้งสูญเสียงบประมาณแผน่ดินในการจดัการเลือกตั้งใหม่อีกคร้ัง รวมทั้งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดงักล่าวไดรั้บความคุม้ครองอยา่งแทจ้ริง 

ส าหรับหลักในการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ประกอบด้วย หลักสิทธิของ
คู่ความที่จะไดร้ับการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้นศาล และหลกัการให้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา โดย
หลกัสิทธิของคู่ความท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลสองชั้ นศาล เป็นหลักการพิจารณา
ตรวจสอบค าพิพากษาของศาลล่างอยา่งศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์โดยศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา 
เพื่อทบทวนและแก้ไขในความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่อาจปรากฏในค าพิพากษา ตาม
ความมุ่งหมายท่ีว่า ค  าพิพากษาของศาลจะตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์173 ส่วนหลกัการให้สิทธิ
อุทธรณ์ฎีกานั้น เป็นหลกัท่ีให้สิทธิแก่คู่ความสามารถโตเ้ถียงค าพิพากษาของศาลล่างเพื่อเป็นการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของตนและแกไ้ขขอ้บกพร่องของศาลนั้น ๆ โดยคู่ความแห่งคดีสามารถ
ใชสิ้ทธิหรือสละสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาก็ได ้แต่หลกัการดงักล่าวน้ีก็ขอ้จ ากดัเช่นเดียวกนั เพราะ
ถา้หากทุกคดีมีการแกไ้ขไดก้็ย่อมกระทบถึงความเด็ดขาดของค าพิพากษาและความศกัด์ิสิทธ์ิของ
ค าพิพากษาตามมา ดงันั้น จึงตอ้งมีการสร้างระบบการจ ากดัสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเพื่อเป็นการ
กลัน่กรองคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาลสูง ปัจจุบนัระบบการจ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกาท่ีนานาประเทศน ามาใช้ 
แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบสิทธิ และระบบอนุญาต ดงัน้ี 

1) ระบบสิทธิ หมายถึง ระบบของการอุทธรณ์ฎีกาท่ีเปิดโอกาสใหคู้่ความมีสิทธิอุทธรณ์
ฎีกาไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยถือว่าการอุทธรณ์ฎีกาเป็นสิทธิของคู่ความ ส่วนการห้ามอุทธรณ์ฎีกา
เป็นขอ้ยกเวน้ ประเทศไทยเลือกใชร้ะบบน้ีเป็นหลกั 

2) ระบบอนุญาต หมายถึง ระบบของการอุทธรณ์ฎีกาท่ีถือวา่การอุทธรณ์ฎีกานั้นเป็นส่ิง
ท่ีกฎหมายห้าม คู่ความจะสามารถอุทธรณ์ฎีกาไดต่้อเม่ือมีบทบญัญติัของกฎหมายวางขอ้ยกเวน้
                                                                 
 173อ านาจศาลยติุธรรมในการจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ฎีกา : ศึกษากรณีระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย
การไม่รับคดีซ่ึงข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ีอุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาพิพากษา 
พ.ศ. 2551 (น.13-14). เล่มเดิม. 
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เอาไว ้ประเทศท่ีใช้ระบบน้ีเป็นหลัก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส และประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นตน้174 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบวา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา : มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ก าหนดให้คู่ความฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกบัค าพิพากษาของศาล Superior Court สามารถอุทธรณ์ไป
ยงัศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ท าการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไปได ้
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้คดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั จะตอ้งฟ้องต่อศาลปกครองชั้นตน้ และหากตอ้งการโตแ้ยง้ค าพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตน้ก็ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไปยงัศาลปกครองสูงสุดโดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาของ
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ก่อน เป็นตน้ 

4.2.2 แนวทางแกไ้ข 
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาล กรณี

สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล แมว้า่ผูเ้ขียนจะไดเ้สนอให้มีการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล
ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยการใหสิ้ทธิแก่คู่ความในการอุทธรณ์ฎีกาไปยงัศาลท่ีสูงกวา่หรือศาลฎีกา
ไดน้ั้น แต่ก็ยงัตอ้งค านึงถึงหลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลประกอบดว้ยเสมอ 
ทั้งน้ี โดยใหน้ าหลกัการจ ากดัสิทธิอุทธรณ์ฎีกามาใช ้เพื่อไม่ใหมี้การใชสิ้ทธิอุทธรณ์ฎีกาไดทุ้กกรณี 
หรือทุกคดีไป นอกจากน้ี ยงัต้องค านึงถึงหลักการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญซ่ึงรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
ไม่มีความผิด ดงันั้น ก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดซ่ึงแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าผิด จะปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าผิดมิได ้เช่นเดียวกบัคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนั
ถึงท่ีสุดวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกกล่าวหานั้นเป็นผูก้ระท าความผิด  จะปฏิบติั
ต่อบุคคลนั้นเสมือนว่าเขาเป็นผูก้ระท าความผิดมิได้ ทั้ งน้ี เพื่อไม่ให้การบริหารงานหรือการ
ปฏิบตัิงานของบุคคลดงักล่าวอนัเป็นประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและประชาชนทัว่ไปตอ้งหยุดชะงกัลง
ในระหวา่งถูกด าเนินคดี 

ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย เก่ียวกบัสิทธิใน
การอุทธรณ์ฎีกาค าสั่งศาลในคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัแนวคิด ทฤษฎี
ในทางกฎหมายมหาชน ดงัน้ี 

                                                                 
174ผลกระทบของค าส่ังไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

2550 มาตรา 219 วรรคสอง ต่อการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎกีาในทางแพ่ง (น.12-14). เล่มเดิม. 
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เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักการดังต่อไปน้ี โดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
 “มาตรา … 
 “เม่ือศาลคดีการเลือกตั้งได้รับค าร้องซ่ึงขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งท่ีใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ... รวมทั้ง ค  าร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งอ่ืน
ซ่ึงได้ยื่นต่อศาล ให้ศาลตรวจสอบความถูกตอ้งของค าร้อง กบัทั้งพยานหลกัฐานอนัควรแก่การ
พิจารณาและวินิจฉัย ในการน้ี ค าร้องท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งใช้สิทธิยื่นต่อศาล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง ใหศ้าลมีอ านาจไต่สวนก่อนรับคดีนั้นไวพ้ิจารณาวินิจฉยั หากเห็นวา่
คดีมีมูล ก็ใหรั้บค าร้องดงักล่าวไวพ้ิจารณาและวนิิจฉยัช้ีขาดต่อไป มิฉะนั้นก็ใหย้กค าร้อง  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดิน นบัแต่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคหน่ึง
ไวพ้ิจารณา หากผูถู้กกล่าวหาเป็นผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งแลว้ ให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าร้อง เวน้แต่ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการแต่งตั้งโยกยา้ยบุคคลภายในหน่วยงาน หรือการอนุมติังานหรือโครงการ
ท่ีมีผลผูกพนัต่องบประมาณรายจ่ายประจ าของส่วนราชการ หรือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีขดัต่อ
ผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ไม่อาจกระท าได้  ทั้ งน้ี การกระท า
ทั้งหลายท่ีกล่าวมานั้น ให้ค  านึงถึงส่วนได้เสียและผลประโยชน์ของราชการและประชาชนเป็น
ส าคญั ในกรณีเป็นท่ีสงสัยหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะตอ้งปฏิบติัการดงักล่าวเพื่อปัดป้องมิให้เกิด
ความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดิน บุคคลดังกล่าวมีสิทธิขออนุญาตต่อศาลซ่ึงคดีอยู่
ระหวา่งพิจารณา โดยท าเป็นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลและขอ้เทจ็จริงตามสมควร 

กรณีตามวรรคสอง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา่ ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการ
อนัฝ่าฝืนหรือจะกระท าการอนัฝ่าฝืนซ่ึงมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามมาตราน้ี หรือค าร้องขออนุญาตตามวรรคสองไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ยื่นเสนอต่อศาลหรือ
ยื่นค าคดัคา้นภายในสิบห้าวนันบัแต่ทราบเหตุแห่งการใชสิ้ทธิดงักล่าว เมื่อศาลไดรั้บค าร้องหรือ
ค าคดัคา้นแลว้ให้พิจารณาและสั่งการตามสมควร อน่ึง การปฏิบตัิหนา้ที่ของบุคคลตามวรรคสอง
ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย ไม่เป็นเหตุใหเ้ส่ือมเสียสิทธิแก่ทางราชการท่ีจะเรียกเอาค่าทดแทนตามกฎหมาย 

ค าสั่งศาลตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นท่ีสุด เวน้แต่ค าสั่งให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึงเดือน
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นบัแต่วนัท่ีศาลได้อ่านหรือถือว่าไดอ่้านค าสั่งนั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด” 

 
4.3 ปัญหาความคลุมเครือของกฎหมายในการก าหนดเขตอ านาจศาล 

ในประเด็นน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเขตอ านาจศาล
ในการพิจารณาคดี ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน หรือคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ งในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 ก าหนด ซ่ึงพบปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบั
การตีความกฎหมายระหว่างศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมและศาลปกครองสูงสุดในระบบ
ศาลปกครอง โดยมีรายละเอียดของสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 

4.3.1 สภาพปัญหา 
สืบเน่ืองมาจากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 

วรรคสาม ก าหนดวา่ ใหศ้าลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยตอ้งใช้ระบบไต่สวนและ
เป็นไปโดยรวดเร็ว  

เม่ือพิจารณาตามถอ้ยค าในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ จะเห็นวา่ อ านาจในการพิจารณา
และวนิิจฉยัคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์ รวมถึงศาลอุทธรณ์ภาคนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
คือ อ านาจในการพิจารณาและวนิิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรณีหน่ึง และอ านาจในการพิจารณา
และวนิิจฉยัคดีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกกรณีหน่ึง ส าหรับอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดี
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลไวใ้น
มาตรา 239 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญ จากแนวค าวินิจฉยัของศาลท่ีผา่นมา
จึงไม่พบปัญหาในการตีความกฎหมายเท่าใดนกั แต่ในส่วนของอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัย
คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง หากพิจารณาตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่า ไม่มีการก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาล รวมถึงค านิยามของกฎหมายท่ีมีความชดัเจนว่า 
“คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ซ่ึงจะอยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นคดี
ลกัษณะใด และจะรวมถึงคดีที่มีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้เกี่ยวกบัคุณสมบตัิของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ด้วยหรือไม่ เพราะหากพิจารณาตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
ไม่พบวา่มีการบญัญตัิถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลในกรณีดงักล่าวที่มี
ความชดัเจนในทางปฏิบติั  จึงเกิดปัญหาในการตีความกฎหมายระหวา่งศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
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ในคดีลกัษณะดงักล่าว ดว้ยความเคารพต่อค าวินิจฉยัหรือค าสั่งศาล ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งค าสั่งศาล
ในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน เพื่อประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553175 สรุปขอ้เท็จจริงไดว้า่ ผูฟ้้องคดี
ไดย้ื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผูถู้กฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดั เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 เน่ืองจากเห็นว่า ผูถู้กฟ้องคดีทั้งสองได้วินิจฉัยและมีมติให้ถอนช่ือ
ผูฟ้้องคดีออกจากประกาศบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งไม่ประกาศรายช่ือผูฟ้้องคดีเป็น
ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง ค  าวินิจฉัยของผูถู้กฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อน่ึง ก่อนยื่นฟ้องคดีน้ี ผูฟ้้องคดีไดไ้ปยื่นค าร้องท่ีพิพาทกนัตามคดีน้ีต่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 
เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 340/2553 มาแลว้ ซ่ึงศาลอุทธรณ์ภาค 8 มีค  าสั่งไม่รับค าร้องและให้
จ  าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีน้ีเป็นคดีพิพาท
เก่ียวกบัการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองในการจดัให้มีการเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 236 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เมื่อเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
จึงไม่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แต่เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาและวินิจฉัย
ของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลอุทธรณ์ภาค 8  มิไดว้ินิจฉยั
ในเร่ืองเขตอ านาจศาลวา่คดีพิพาทดงักล่าวอยูใ่นอ านาจการพิจารณาของศาลปกครอง ศาลปกครอง
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งส่งเร่ืองไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณา 
จึงมีค าสั่งไม่รับค าฟ้อง และใหจ้ าหน่ายคดีจากสารบบความของศาลปกครองสูงสุด 

นอกจากน้ี ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.32/2553, ฟ.45/2553 และ 
ฟ.48/2553 ก็ไดว้นิิจฉยัท านองเดียวกนั176 

จากแนวค าวินิจฉยัของศาลปกครองสูงสุดดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ ศาลปกครองสูงสุด
ยงัคงถือวา่การจดัการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการด าเนินกิจการทางปกครอง แต่
ท่ีไม่มีอ านาจรับคดีดงักล่าวไวพ้ิจารณาวินิจฉัย เพราะเห็นวา่ เป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการจดัการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นการใชอ้ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ และเป็นขอ้ยกเวน้
อ านาจของศาลปกครองตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

                                                                 
175ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.43/2553. 
176ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.32/2553, คดีหมายเลขแดงท่ี ฟ.45/2553, คดีหมายเลขแดงท่ี 

ฟ.48/2553. 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550177และปัจจุบนัพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช้ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24/2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เร่ือง ให้
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบงัคบัใช้ต่อไป และศาลปกครองสูงสุดยงัได้พิจารณา
ต่อไปวา่ คดีดงักล่าวเป็นคดีที่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาและวินิจฉยัของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 
219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงเร่ืองเดียวกนัน้ี 
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 กลบัเห็นว่า คดีไม่อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ท่ีจะรับคดีไวพ้ิจารณา
วนิิจฉยั จึงไม่รับค าร้องและใหจ้ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ สอดคลอ้งกบัค าสั่งคดีเลือกตั้งของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 3071/2555178วินิจฉัยท านองว่า คดีท่ีเก่ียวกับคุณสมบติั 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการเลือกตั้งไม่อยูใ่นอ านาจของศาลอุทธรณ์ท่ีจะรับคดีไวพ้ิจารณาวินิจฉยั
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม จึงไม่รับค าร้อง
และให้จ  าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้วินิจฉัยกลบั
หลกัการเดิมโดยค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 49/2557179วินิจฉัยว่า 
เม่ือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นมิไดบ้ญัญติัให้การพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองน้ีอยู่ในอ านาจของ
ศาลอ่ืน ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้งซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม จึงมีอ านาจรับค าร้องของผูร้้องไว้
พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 218 แต่ก็ไดว้ินิจฉยั
ต่อไปว่า การใช้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการตรวจสอบคุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งหา้มเป็นการใช้อ านาจดงัเช่นอ านาจตุลาการ เพราะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มี
อ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดไดเ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีเลือกตั้ง จึงไม่มีอ  านาจกา้วล่วง
การใชอ้  านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและ
วนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีเกิดข้ึน จึงใหย้กค าร้อง  

แมค้  าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 49/2557 จะได้วินิจฉัยกลับ
หลกัการเดิม โดยถือว่าคดีท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกตั้งเป็นคดีท่ีอยู่
ในอ านาจของศาลอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นเพียงค าวนิิจฉยัเพื่อให้คดีอยูใ่นอ านาจท่ีจะรับไว้

                                                                 
177พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550  
มาตรา 22 การฟ้องคดีเก่ียวกับการใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีด าเนินการตามมติของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและมิใช่การวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ให้
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด. 

178ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 หมายเลขแดงท่ี 3071/2555. 
179ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 หมายเลขแดงท่ี 49/2557. 
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เท่านั้น ซ่ึงไม่มีผลบงัคบัในทางกฎหมาย เพราะแมว้า่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะมีค าสั่งรับคดีดงักล่าวไว ้
แต่ก็ไม่มีอ านาจเขา้ไปพิจารณาและตรวจสอบถึงขอ้เท็จจริงแห่งคดี อนัเป็นมูลเหตุให้ผูร้้องตอ้งมา
ขอใชสิ้ทธิทางศาล 

หากพิจารณาจากถ้อยค าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ท่ีก าหนดให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดี
ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน โดยค าวา่ “คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” นั้น ผูเ้ขียนเห็นวา่ การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการ
ทั้งหลายในการจดัการเลือกตั้ง ตั้งแต่การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติัของ
ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง การออกประกาศและระเบียบต่าง ๆ การสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด ไปจนถึงการรับรองผลและประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้งทั้งส้ิน ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือการให้เลือกตั้งใหม่ ผูเ้ขียนเห็นวา่ 
เป็นเพียงมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเลือกตั้งท่ีมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม และลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายเท่านั้ น ดังนั้น “คดีท่ีเก่ียวกับการ
เลือกตั้ ง” จึงน่าจะหมายถึง คดีท่ีมีมูลเหตุมาจากปัญหาหรือข้อโต้แยง้ที่เกี ่ยวกบักระบวนการ
ทั้งหลายในการจดัการเลือกตั้ง เร่ิมตั้งแต่การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติัของ
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งและผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การออกประกาศหรือระเบียบต่าง ๆ การสืบสวน
สอบสวนและวนิิจฉยัช้ีขาด ไปจนถึงการรับรองผลและประกาศผลการเลือกตั้ง ดงันั้น ปัญหาหรือ
ขอ้โตแ้ยง้ที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสมคัรรับเลือกตั้ง จึงน่าจะอยู่ใน
ความหมายของค าว่า “คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” อนัควรจะอยูใ่นอ านาจการพิจารณาและวินิจฉยั
ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการก าหนดให้ศาลสามารถ
เขา้ไปใช้อ านาจตรวจสอบถึงความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการจดัการเลือกตั้ง อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอีกทางหน่ึง 
มิใช่เพียงเฉพาะกรณีท่ีศาลจะตอ้งรอความเห็นหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการยื่นค าร้อง
ต่อศาลหรือใช้สิทธิทางศาล ศาลจึงจะสามารถเข้าไปใช้อ านาจในกรณีดังกล่าวได้ มิฉะนั้นแล้ว 
บทบาทของศาลในการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าของรัฐ หรือการใชอ้ านาจรัฐ 
ก็จะเป็นเพียงหลกัทฤษฎีเท่านั้น 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ พบวา่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา : มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประมวลกฎหมายเลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย (California Elections Code) ก าหนดให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิร้องคดัค้านการเลือกตั้งต่อศาลในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวถูกปฏิเสธสิทธิในการ
ลงคะแนน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการ
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นบัคะแนน ไดด้ าเนินการอยา่งใด ๆ ในกระบวนการเลือกตั้งผิดพลาด จนเป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง
เปล่ียนแปลงไป หรือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในขั้นตอนของการนบัคะแนนหรือการรวมคะแนน
เลือกตั้ง โดยท าเป็นร้องคดัคา้นการเลือกตั้งยื่นต่อศาล Superior Court ส่วนประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ก าหนดให้ขอ้พิพาททั้งหลายทั้งปวงอนัเกิดจากการโตแ้ยง้ต่อผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น “คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน” ซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาลปกครอง นอกจากน้ี 
ศาลปกครองสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสยงัได้ขยายขอบความหมายของค าว่า 
“คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน” ให้ครอบคลุมไปถึงการควบคุมคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งห้ามของ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ย ในขณะท่ีประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรท่ีถูกวินิจฉัยโดยมติของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์มติของสภาผูแ้ทนราษฎรเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการเลือกตั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเ้ช่นเดียวกนั 

อน่ึง ในการตีความกฎหมายของศาลท่ีว่า การใชอ้  านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นการใช้อ านาจดังเช่นอ านาจตุลาการ กรณีน้ีผู ้เ ขียนมีความเห็นว่า  การใช้อ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเพียงการใชอ้ านาจในการควบคุม ดูแล และด าเนินการจดัการเลือกตั้ง 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของการใช้อ านาจในทางบริหารเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม ประกอบกบัการท่ีก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองคก์รอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ก็ดว้ยเหตุผลในเร่ืองพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท่ีไม่ตอ้งการให้องคก์รท่ีมีอ านาจ
ในการจดัการเลือกตั้งตอ้งถูกครอบง าจากฝ่ายการเมือง โดยให้มีความเป็นอิสระและมีความเป็น
กลางในการจดัการเลือกตั้งเท่านั้น ดงันั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจดงัเช่นอ านาจตุลาการ 
การควบคุมและการจดัการเลือกตั้ง การออกกฎและระเบียบต่าง ๆ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง 
รวมทั้งการอาศยักฎระเบียบดงักล่าวไปใชใ้นการวินิจฉยัช้ีขาดการเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลใด ๆ โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได ้ยอ่มขดัต่อหลกัการแบ่งแยกอ านาจซ่ึงเป็นหลกัในการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ เพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบการใชอ้ านาจซ่ึงกนัและกนั มิฉะนั้น องคก์รหน่ึง
องค์กรใดก็จะสามารถใช้อ านาจอย่างไรก็ได้ตามอ าเภอใจ และหากคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ด าเนินการใด ๆ ไปดว้ยความเอนเอียงในทางการเมือง หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงไม่ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงกระทบต่อพฒันาการทางด้าน
การเมืองการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย  

นอกจากน้ี จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในระหว่างท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้ พบว่า 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

DPU



 130 

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิในการโต้แยง้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง โดยให้ผูอ้  านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งซ่ึงไดรั้บใบสมคัรของผูส้มคัรของพรรคการเมืองใดแล้ว ตรวจสอบ
หลกัฐานการสมคัร คุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้ามของผูส้มคัรคนดงักล่าว และสอบสวนว่า
ผูส้มคัรมีสิทธิท่ีจะสมคัรรับเลือกตั้งหรือไม่ให้เสร็จส้ินภายใน 7 วนั นบัแต่วนัปิดประการรับสมคัร 
ถ ้าผูส้มคัรมีสิทธิที่จะสมคัรรับเลือกตั้งได้ ก็ให้ประกาศการรับสมคัรนั้นไวโ้ดยเปิดเผย ณ 
ศาลากลางจงัหวดั หรือท่ีว่าการอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น180 ในกรณีท่ีผูส้มคัรผูใ้ดไม่มีช่ือเป็นเป็น
ผูส้มคัรในประกาศของผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ให้ผูส้มคัรผูน้ั้นมีสิทธิยื่นค าร้อง
ต่อศาลฎีกาภายใน 7 ว ัน นับแต่ว ันท่ีประกาศรายช่ือผู ้มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา เม่ือศาลฎีกามีค าวินิจฉยัเช่นใดแลว้ ให้ศาลแจง้ค าสั่ง
ไปยงัผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพื่อปฏิบติัตามค าสั่งศาลโดยเร็ว ถา้ศาลมีค าสั่งให้
รับสมคัร ก็ใหป้ระกาศช่ือผูน้ั้นตามค าสั่งศาล181  

ส าหรับศาลท่ีควรมีเขตอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้น  
ผูเ้ขียนเห็นวา่ เน่ืองจากประเทศไทยมีการจดัตั้งศาลในระบบศาลคู่ เช่นเดียวกบัประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส กล่าวคือ โดยหลกั คดีที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายเอกชนจะอยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรม 
ส่วนคดีท่ีมีขอ้พิพาททางปกครองจะอยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง การจะก าหนดให้ศาลใดเป็นศาล
ท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้น หากพิจารณาตามหลกัแนวคิดการแบ่งแยก
ระบบศาล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้การน าคดีข้ึนสู่ศาลเป็นไปตามหลกันิติวิธีของกฎหมายในแต่ละ
ประเภท กล่าวคือ ถา้เป็นคดีในทางกฎหมายเอกชน เช่น คดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป อ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรม ส่วนคดีในทางกฎหมายมหาชน โดยหลกัจะไม่ข้ึนศาลยุติธรรม
แต่จะข้ึนศาลพิเศษ หรือคดีพิพาทระหวา่งเอกชนกบัรัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็จะข้ึนศาลปกครอง 
เป็นตน้ นอกจากน้ี วิธีพิจารณาคดีของศาลในแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ศาลยุติธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบกล่าวหา โดยให้ผูก้ล่าวอา้งน าสืบ ส่วนศาลปกครองจะใชร้ะบบ
ไต่สวน โดยศาลสามารถลงไปสืบหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานไดเ้องนอกจากท่ีคู่ความน าเสนอ 
เม่ือพิจารณาจากลกัษณะของคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินแลว้ จะเห็นวา่ เป็นคดีท่ีมีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้
อนัเกิดจากกระบวนการในการจดัการเลือกตั้ง นบัตั้งแต่การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนด

                                                                 
180พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

วฒิุสภา พ.ศ. 2550, มาตรา 37. 
181พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

วฒิุสภา พ.ศ. 2550, มาตรา 39. 
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คุณสมบตัิผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หรือผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง การออกประกาศและระเบียบต่าง ๆ 
การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยั ไปจนถึงการรับรองผลและประกาศผลการเลือกตั้ง ซ่ึงการ
น าปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในกระบวนการดงักล่าวมาสู่ศาลนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ศาลคุม้ครอง
สิทธิของผูร้้อง เช่น ขอให้ศาลมีค าสั่งรับรองสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งในกรณีท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไม่ประกาศรายช่ือให้ผูร้้องเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งและด าเนินคดีกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท  าให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม รวมทั้งป้องกนัไม่ใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเขา้มาบริหารงานในท้องถ่ิน เพราะ
ถือว่าการได้มาซ่ึงอ านาจในการปกครองของบุคคลเหล่านั้น ขาดความชอบธรรมในการบริหาร
ต่อไป ผูเ้ขียนจึงเห็นวา่ คดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นเป็นคดีที่มีขอ้พิพาทกนัตามหลกักฎหมายมหาชน 
ซ่ึงค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาลมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวม รวมถึง 
อาจขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของการเมืองการปกครองประเทศต่อไป จึงถือเป็นคดีพิเศษ
ที่ควรอยู ่ในอ านาจของศาลพิเศษ ที่ประกอบด้วย ผูพ้ิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
หลักกฎหมายมหาชนและหลกักฎหมายเอกชน รวมทั้งมีประสบการณ์และความช านาญเป็นพิเศษ
เก่ียวกบัระบบวธีิพิจารณาคดีแบบไต่สวน 

หากพิจารณาจากกฎหมายของต่างประเทศ จะเห็นว่า ประเทศอังกฤษ แม้จะเป็น
ประเทศที่ใชร้ะบบศาลเด่ียวโดยมีศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในระบบศาลยุติธรรม แต่ก็มีการจดัตั้ง
ศาลเลือกตั้ง (Election Court) เป็นศาลพิเศษในระบบศาลยุติธรรม มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยั
คดีการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ส่วนประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีแนวคิดดั้งเดิมวา่ ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรม
ควรพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งเอกชนดว้ยกนั ส่วนคดีปกครองเป็นคดีท่ีมี
ขอ้พิพาทอนัเกิดจากการด าเนินงานของฝ่ายปกครอง ไม่ควรอยูใ่นอ านาจของศาลยุติธรรม ทั้งน้ี 
โดยให้สภาแห่งรัฐมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครองแทน และในที่สุด สภาแห่งรัฐก็ได้
พฒันาจนกลายมาเป็นศาลปกครองในปัจจุบนั และก าหนดให้คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินอยู่ในอ านาจ
ของศาลปกครอง  

ส าหรับพฒันาการทางการศาลของประเทศไทย เก่ียวกับอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉัยคดีการเลือกตั้ง พบว่า ในอดีตก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจตรวจสอบการเลือกตั้ง 
แต่หลงัจากมีการจดัตั้งองคก์รคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึน จึงก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดการเลือกตั้งแทน ต่อมาได้มีการแกไ้ขกฎหมายให้ศาลยุติธรรมเป็น
องค์กรในการวินิจฉัยช้ีขาดคดีการเลือกตั้งอีกคร้ัง เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน รวมถึงผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการจดัการเลือกตั้ง 

DPU



 132 

อนัจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 182 
ผูเ้ขียนเห็นว่า แมป้ระเทศไทยจะมีการจดัตั้งศาลปกครองในระบบศาลคู่ แต่คดีการเลือกตั้ง
เป็นคดีที่มีลกัษณะพิเศษ และเช่ือมโยงกบัการระบบการเมืองการปกครองของประเทศโดยตรง 
ทั้งในบางกรณี เป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลกักฎหมาย
มหาชน ประกอบกบัเม่ือพิจารณาเหตุผลในทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นกฎหมาย
และระบบศาล ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ควรให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอ  านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉยัช้ีขาดคดีการเลือกตั้งต่อไป แต่ทั้งน้ี ควรจดัตั้งศาลพิเศษข้ึนในระบบศาลยุติธรรม ดงัเช่น
การจดัตั้งศาลเลือกตั้งในประเทศองักฤษ มากกว่าที่จะน าคดีการเลือกตั้งไปอยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองดังเช่นประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งน้ี เพื่อเป็นการจดัระบบการพิจารณาและ
พิพากษาคดีของศาลให้เกิดความชัดเจนระหว่างคดีการเลือกตั้งกบัคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป 
ซ่ึงมีระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีแตกต่างกนั ทั้งหลกักฎหมายท่ีน ามาใชก้็มีความแตกต่างกนัดว้ย 

4.3.2  แนวทางแกไ้ข 
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนใคร่ขอเสนอให้มีการจดัตั้ง 

“ศาลคดีการเลือกตั้ง” ซ่ึงเป็นศาลพิเศษ มีสถานะเทียบเท่าศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
อยูใ่นสังกดัศาลยุติธรรม ประกอบดว้ย ผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นกฎหมายมหาชน 
และมีประสบการณ์ ความช านาญ เก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยให้มีเขตอ านาจศาล
เหนือคดีท่ีขอใหมี้การเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน รวมถึงมีอ านาจครอบคลุมไปถึงคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งเร่ืองในอ่ืน ๆ ดว้ย โดยก าหนด
ค านิยามของค าว่า “คดีที่เก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ซ่ึงจะอยู่ในอ านาจของศาลคดีการเลือกตั้งให้เกิด
ความชดัเจน ดงัเช่นการก าหนดค านิยามของคดีปกครองซ่ึงจะอยู ่ในอ านาจศาลปกครองตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

ดงันั้น จึงเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัการดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
 “มาตรา … 
ให้ศาลคดีการเลือกตั้งมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คดีท่ีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีให้เพิกถอนสิทธิ
                                                                 

182จาก เอกสารประกอบนิติศาสตร์เสวนา คร้ังท่ี 1/2559 การสัมมนา เร่ือง “บทบาทตุลาการในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง”: ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี  (น.1), โดย สถาบนัวิจยัรพีพฒันศกัด์ิ ส านักงาน
ศาลยติุธรรม, 2558, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
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เลือกตั้งตามมาตรา ... รวมทั้งคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี “คดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง” หมายความรวมถึง คดีท่ีมี
มูลเหตุแห่งคดีมาจากปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้อนัเก่ียวกบัการควบคุมและการจดัการเลือกตั้ง เช่น 
การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติัหลกัเกณฑ์ในการสมคัรรับเลือกตั้ง การออก
ประกาศหรือระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อการควบคุมหรือการจดัการเลือกตั้ง 
การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัช้ีขาดการเลือกตั้ง ไปจนถึงการรับรองผลและการประกาศผล
การเลือกตั้ง”  

จากหลักการของกฎหมายท่ีผูเ้ขียนได้น าเสนอข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน
ผูเ้ขียนจึงขออธิบายความมุ่งหมายในการก าหนดหลกัการดงักล่าว ดงัน้ี  

ในวรรคแรกท่ีก าหนดว่า “คดีท่ีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” 
หมายถึง คดีที่ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูใ้ช้สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้น
การเลือกตั้งต่อศาลโดยตรง ไม่ใช่เป็นการยื่นค าร้องโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เน่ืองจากผูเ้ขียน
เห็นว่า ก่อนจะมายื่นค าร้องต่อศาลนั้น ผูร้้องจะตอ้งไปใช้สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉยัช้ีขาดในเบ้ืองตน้ ว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่คดัคา้น
หรือไม่ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งรับเร่ืองท่ีคดัคา้นและด าเนินการสืบสวนสอบสวน
แลว้วินิจฉัยช้ีขาดว่า ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และคู่กรณีไม่โตแ้ยง้ ก็ให้
ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดงักล่าวเป็นท่ีสุด แต่หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ค  าสั่งไม่รับเร่ืองคดัคา้นเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป หรือรับเร่ืองท่ีคดัคา้นและด าเนินการ
สืบสวนสอบสวนแล้วแต่มีค าสั่งให้ยกค าร้อง กรณีเช่นน้ี ผูมี้สิทธิร้องคดัคา้นจึงจะสามารถใชสิ้ทธิ
ทางศาลโดยการยื่นค าร้องต่อศาลเป็นคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินได้ ภายใตเ้ง่ือนไขและระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด  ซ่ึงค าวินิจฉัยของศาลท่ียืนตามค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
กรณีน้ีถือเป็นท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ศาลมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีไม่ให้
มีการเลือกตั้งใหม่ หรือไม่ให้นบัคะแนนใหม่ หรือไม่รับรองสิทธิการสมคัรรับเลือกตั้งของผูร้้อง 
ค าสั่งศาลเช่นน้ีเป็นท่ีสุด ส่วนถอ้ยค าท่ีวา่ “คดีท่ีอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ี
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา .....” นั้น หมายความว่า กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วนิิจฉยัช้ีขาดวา่ ใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพียงอยา่งเดียว หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลว้ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ ผูซ่ึ้งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งต่อศาลคดีการเลือกตั้งถึงความชอบดว้ยกฎหมายไดภ้ายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนด 
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ส่วนถอ้ยค าที่วา่ “รวมทั้งคดีที่เก่ียวกบัการเลือกตั้ง” นั้น หมายความวา่ นอกจากคดีท่ีขอให้มีการ
เลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลว้ ศาลคดีการเลือกตั้งยงัมีอ านาจรับพิจารณาและวินิจฉัย
คดีในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวกับการเลือกตั้ งด้วย เช่น คดีร้องขอให้เพิกถอนมติหรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือคดีร้องขอให้มีการนับ
คะแนนใหม่ หรือใหป้ระกาศผลการเลือกตั้งใหม่ เป็นตน้ 

อน่ึง เน่ืองจากการจดัตั้งศาลนั้น จะตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลในหลาย ๆ ดา้น
ซ่ึงอาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดงันั้น ในระยะสั้ นน้ี ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า ควรก าหนดเขต
อ านาจศาลในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินในระหว่างท่ียงัไม่มีพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง โดยก าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดงัน้ี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
บทเฉพาะกาล 
 “มาตรา … 
 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

มีเขตอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีการเลือกตั้งตามมาตรา ... ทั้งน้ี บทบญัญติัใดท่ีกล่าวถึง
ศาลคดีการเลือกตั้งกลาง ให้หมายถึงศาลอุทธรณ์ แผนกคดีเลือกตั้ง บทบญัญตัิใดที่กล่าวถึง
ศาลคดีการเลือกตั้งภาค ให้หมายถึงศาลอุทธรณ์ภาค แผนกคดีเลือกตั้ง จนกวา่จะมีพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้งนั้นๆ และเมื่อจดัมีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้งข้ึนแลว้ ให้อ านาจของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามมาตราน้ีหมดไปเฉพาะเขตศาลท่ีมีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง
นั้น ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนต่อคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาค แผนกคดีเลือกตั้ง” 

 
4.4 ปัญหาเกีย่วกบับทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการพจิารณาคดี 

จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 
ประกอบกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 58/2557 ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน กล่าวคือ คดีท่ีเก่ียวกบัการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ทั้งในการจดัท าร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ของประเทศไทยในปัจจุบนั ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะคงหลกัการเดิม
ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้นั้น 
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จากการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายและการบริหารจดัการคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค เน่ืองจากคดีการเลือกตั้ง
ทอ้งถ่ิน ถือเป็นคดีการเมืองและเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป 
อนัควรอยู่ในอ านาจของศาลพิเศษตามหลกัทฤษฎีการแบ่งแยกระบบศาล นอกจากน้ี ระบบวิธี
พิจารณาคดีและหลกักฎหมายท่ีน ามาใชบ้งัคบักบัคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ยงัมีความแตกต่างไปจาก
คดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป ดงันั้น หากการพิจารณาและวินิจฉยัคดีของผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค ซ่ึงเป็นผู ้พิพากษาท่ีไม่ได้มาจากผู ้พิพากษาในศาลคดีช านัญพิ เศษ ขาด
ประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญ ในระบบวิธีพิจารณาคดีและหลกักฎหมายที่ถูกตอ้ง 
ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งศาลท่ีออกมานั้น ยอ่มส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยติุธรรมต่อไป 

ในหัวขอ้น้ี ผูเ้ขียนจะน าเสนอสภาพปัญหาบางประการซ่ึงมีผลกระทบต่อบทบาทของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

4.4.1 สภาพปัญหา 
1) ปัญหาเก่ียวกบัการปรับใชร้ะบบวิธีพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจาก กรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 
ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์ รวมถึงศาลอุทธรณ์ภาค ใช้วิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวนและเป็นไปโดย
รวดเร็ว ซ่ึงระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550  
ขอ้ 3 ก าหนดวา่ “การไต่สวน หมายความวา่ การตรวจพยานหลกัฐาน การนัง่พิจารณา การสืบพยาน 
หรือกระบวนการใด ๆ ของศาล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน” ขอ้ 4 วรรคแรก
ก าหนดวา่ “วิธีพิจารณาให้ใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่ก าหนดในระเบียบน้ี” 
จากขอ้ก าหนดตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดงักล่าว เป็นการย  ้าถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคจะตอ้งใช้
วิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน กล่าวคือ การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีทั้งหลายเป็นหน้าท่ีหลกั
ของศาลหรือผูพ้ิพากษา คู่ความทั้งหมดเพียงแต่เป็นผูช่้วยเหลือศาลในการคน้หาความจริงของคดี 
ประกอบกบัขอ้เท็จจริงท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ไม่ไดจ้  ากดัแต่เฉพาะขอ้เท็จจริงท่ี
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คู่ความน าเสนอต่อศาลเท่านั้น183 ดงันั้น ศาลจึงสามารถลงไปมีบทบาทในการคน้หาขอ้เท็จจริงและ
พยานหลกัฐานไดเ้อง นอกจากท่ีคู่ความกล่าวอา้งและน าเสนอต่อศาล 

หากพิจารณาถึงบทบาทของผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็น
ศาลยุติธรรม ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไปโดยอาศยั
หลกักฎหมายเอกชน เม่ือก าหนดให้มีบทบาทเพิ่มข้ึน โดยให้มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยั
คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นคดีพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป  จึงท าให้ผูพ้ิพากษา
ในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคจ าตอ้งใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีทั้งในระบบไต่สวนและระบบ
กล่าวหาควบคู่กนัไป ประกอบกบัผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคส่วนใหญ่ ต่างมี
ประสบการณ์และความคุน้เคยกบัวิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหามาเป็นเวลานาน ทั้งการพิจารณา
พิพากษาคดีส่วนใหญ่ จะอาศยัเฉพาะขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏในส านวนคดีเท่านั้น ดงันั้น การก าหนดให้
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่น จึงเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ท  าให้การพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้ งท ้องถิ่นของศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาคที่ผ่านมา ในบางศาลและบางคดี ยงัไม่เป็นไปตามหลักทฤษฎีของกฎหมาย
ท่ีถูกตอ้ง จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบติั ศาลอุทธรณ์ภาคบางศาลจะให้พนักงานเจา้หน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือทนายความซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจจาก
ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูซ้กัถามพยานดว้ยตนเอง ดงัเช่นวธีิพิจารณาคดีในระบบกล่าวหา184 ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามหลกัทฤษฎีของกฎหมายท่ีถูกตอ้ง โดยศาลหรือผูพ้ิพากษายงัไม่มีบทบาทเพียงพอท่ีจะลงไป
สืบหาขอ้เท็จจริงแห่งคดีอนัจะน าไปสู่การวินิจฉยัช้ีขาดในประเด็นขอ้พิพาทตามที่มีผูค้ดัคา้นหรือ
ยื่นค าร้องต่อศาล 

2) ปัญหาเก่ียวกบัการตีความและการบงัคบัใช้กฎหมาย จากการศึกษาพบว่า ในการ
พิจารณาและวนิิจฉยัคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคยงัขาดความเป็นเอกภาพในการตีความ
และการบงัคบัใช้กฎหมาย จะเห็นไดจ้าก ในการท าค าวินิจฉัยช้ีขาดของศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละ
ศาลนั้น เป็นไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ทั้งท่ีศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีจ านวนทั้งหมด 10  
ศาล และแต่ละศาลจดัอยู่ในระนาบเดียวกนั ซ่ึงต่างจากศาลฎีกาที่มีเพียงศาลเดียว ตวัอย่างเช่น 
ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในคดีท่ีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3  วินิจฉยัวา่ 
เมื่อปรากฏหลกัฐานวา่ มีเหตุอนัควรเช่ือวา่การเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
โดยท่ีสัดส่วนหรือผลคะแนนท่ีไดม้าโดยไม่สุจริตหรือเท่ียงธรรมนั้น จะมีมากหรือน้อยเพียงใด 
                                                                 

183ปัญหาการไต่สวนและการด าเนินคดีเลือกตัง้ : ศึกษาเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน (น.21-26). เล่มเดิม. 

184ความจ าเป็นในการจัดตั้งศาลคดเีลือกตั้ง (น. 72). เล่มเดิม. 
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หรือจะมีผลต่อการไดรั้บเลือกตั้งหรือไม่ หาใช่เป็นส่วนส าคญั185กล่าวคือ เร่ืองน้ีศาลอุทธรณ์ภาค 3 
เห็นว่า หากมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดข้ึนแลว้ ไม่ว่าสัดส่วนของการทุจริตหรือคะแนนท่ีเกิดจาก
การทุจริตนั้น จะมีมากน้อยเพียงใด และจะเป็นผลให้บุคคลใดไดรั้บการเลือกตั้งหรือไม่ ถือว่าเป็น
การเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว ซ่ึงเป็นเหตุผลให้ศาลสามารถที่จะสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ได ้ซ่ึงขอ้เท็จจริงลกัษณะเดียวกนัน้ี ศาลอุทธรณ์ภาคอื่นกลบัมีความเห็นท่ี
แตกต่างกนั เช่น คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 6 ในคดีท่ีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ ศาลอุทธรณ์
ภาค 6 วินิจฉัยว่า การกล่าวอา้งและน าสืบว่า พยาน 3 คน ไดรั้บเงินโดยไม่สุจริต จึงเท่ากบัได้
คะแนนเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเพียง 3 คะแนน ย่อมไม่เป็นเหตุส าคญัที่จะท าให้ได้รับการเลือกตั้ง 
จึงมีค  าสั่งให้ยกค าร้อง186กล่าวคือ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 เห็นวา่ คะแนนทุจริตเพียง 3 คะแนน ไม่เป็น
เหตุส าคญัท่ีจะท าให้ผูถู้กกล่าวหาไดรั้บการเลือกตั้งซ่ึงตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอน
สิทธิของบุคคลดงักล่าว นอกจากน้ี ในเร่ืองอ านาจการสืบสวนสอบสวนและการยื่นค าร้องของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เห็นวา่ แมก้ารร้องคดัคา้นการเลือกตั้งซ่ึงผูร้้องคดัคา้น
จะไม่มีสิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นตามกฎหมาย แต่ถา้ความปรากฏต่อผูร้้องเอง ผูร้้องก็มีอ านาจสืบสวน
สอบสวนได ้หาใช่วา่เม่ือการร้องคดัคา้นการเลือกตั้งไม่ชอบ จะท าให้การสืบสวนสอบสวนไม่ชอบ
ด้วยเสมอไป จึงมีค  าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าขอ187ในขณะท่ี
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 กลบัเห็นวา่ เม่ือไม่มีสิทธิท่ีจะยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งตามกฎหมายแล้ว 
ผูร้้องจึงไม่มีอ  านาจสืบสวนสอบสวนตามค าร้องนั้น และไม่มีอ  านาจยื่นค าร้องต่อศาล จึงให้
ยกค าร้อง188 

จากค าวินิจฉัยของศาลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์ซ่ึงผูพ้ิพากษาส่วนใหญ่จะผูกพนักบับทบญัญตัิแห่งกฎหมายเท่านั้น  
และนกักฎหมายไทยมกัจะถือหลกัการดงักล่าวน้ีโดยเคร่งครัด ประกอบกบัค าพิพากษาของศาลหน่ึง 
ไม่อาจน ามาใช้อา้งอิงในอีกศาลหน่ึงได ้โดยเฉพาะค าพิพากษาของศาลท่ีต ่ากว่าหรืออยู่ในระดบั
เดียวกนั ซ่ึงต่างไปจากประเทศองักฤษท่ีใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอวห์รือระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี หลักกฎหมายต่าง ๆ จะปรากฏตามจารีตประเพณีหรือค าพิพากษาของศาล ลักษณะ
ดงักล่าวน้ี จึงท าให้เกิดความยืดหยุ ่นและสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามหลกัการและเหตุผล 
นอกจากน้ี ประเทศองักฤษยงัไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนอยา่งชดัเจน  

                                                                 
185ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 3048/2552. 
186ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 6 คดีหมายเลขแดงท่ี 1814/2552. 
187ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 7 คดีหมายเลขแดงท่ี 249/2553. 
188ค าสัง่คดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงท่ี 1264/2551. 
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ดังนั้ น การที่ศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละศาลมีความเข้าใจกฎหมายที่แตกต่างกัน
ทั้งรัฐธรรมนูญยงัก าหนดใหค้  าวนิิจฉยัของศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละศาลต่างเป็นท่ีสุด จึงหาผูช้ี้ขาด
ไปในทางใดทางหน่ึงมิได ้ท าให้ศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละศาลต่างสร้างแนวทางของตนเองข้ึนมา 
การบงัคบัใช้กฎหมายจึงเป็นไปตามอตัวิสัยของผูพ้ิพากษาในแต่ละศาล จึงเกิดระบบการบงัคบัใช้
กฎหมายที่มีแนวทางและมาตรฐานที่แตกต่างกนั ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผลมาจากการสร้างระบบ
การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีมีขอ้บกพร่องอย่างร้ายแรง โดยไม่ใช่ความผิดหรือความ
บกพร่องของศาลหรือผูพ้ิพากษาโดยตรง189 

3) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค กล่าวคือ 
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินนั้น ผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
แต่ละศาล จะไต่สวนคดีและมีค าสั่งในรูปขององค์คณะ การบริหารจดัการคดีจึงเป็นไปตาม
อตัราก าลงัของผูพ้ิพากษาในแต่ละศาล ซ่ึงส่วนใหญ่ผูพ้ิพากษาทั้งหมดท่ีอยู่ในศาลนั้นจะร่วมกนั
พิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินเป็นคณะๆ เรียงกนัไป อยา่งไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์ภาคบางศาลซ่ึงมี
คดีการเลือกตั้ งท้องถ่ินจ านวนมาก ประกอบกับผูพ้ิพากษาในศาลนั้นจะต้องท าการพิจารณา
พิพากษาคดีทัว่ไปท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีและ
ท าให้การพิจารณาคดีของศาลเกิดความล่าช้าออกไป นอกจากน้ี ในส่วนของอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ี 
ซ่ึงเป็นผูช่้วยเหลือศาลในการพิจารณาคดี เช่น เจา้หน้าท่ีงานหน้าบลัลงัก์ หรือเจา้หน้าที่พิมพดี์ด 
ซ่ึงมีจ านวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคไม่ไดด้ าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ดงัเช่นศาลชั้นตน้ จึงไม่มีอตัราก าลงัเจา้หน้าที่ผูซ่ึ้งปฏิบตัิหน้าที่งานหน้าบลัลงัก์ ดงันั้นในทาง
ปฏิบตัิ ศาลอุทธรณ์ภาคบางศาลซ่ึงยงัไม่มีความพร้อมในเร่ืองอตัราก าลัง รวมทั้งห้องพิจารณาคดี
ส าหรับพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน จึงตอ้งไปอาศยัห้องพิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ที่ยงัว่าง 
และบุคลากรของศาลชั้นตน้ผูที้่จะมาท าหน้าที่งานหน้าบลัลงัก์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน
ศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาคดี190 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา สะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ในการท าหน้าท่ีพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงบางคดี นอกจากจะไม่เป็นไปตาม
หลกัทฤษฎีของกฎหมาย หรือเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายก าหนด การรับคดีดงักล่าวมาพิจารณา
วนิิจฉยัยงัส่งผลกระทบไปถึงการพิจารณาคดีทัว่ไปอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคอยูก่่อนแลว้ 
                                                                 

189การวินิจฉัยคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคให้
เป็นไปในแนวเดียวกัน (น.45). เล่มเดิม. 

190แหล่งเดิม. (น.39). 
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เม่ือพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ จะเห็นวา่ ประเทศองักฤษมีการแบ่งแยกประเภท
ศาลและล าดบัชั้นศาลในการพิจารณาคดีต่าง ๆ โดยศาลสูงชั้นกลางหรือศาลอุทธรณ์จะมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแพง่และคดีอาญาทัว่ไป ส่วนคดีเลือกตั้งถือเป็นคดีพิเศษให้อยูใ่นอ านาจ
ของศาลเลือกตั้ง (Election Court) ซ่ึงเป็นศาลพิเศษ กรณีดงักล่าว จึงเป็นการแบ่งแยกประเภทศาลท่ี
มีความพร้อมและเหมาะสมแก่ประเภทคดีและหลักกฎหมายท่ีจะน ามาปรับใช้แก่คดี ในขณะท่ี
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีแนวคิดให้ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมควรพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีท่ี
เป็นขอ้พิพาทระหว่างเอกชนด้วยกนัเท่านั้น ส่วนคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นให้อยู่ในอ านาจของ
ศาลปกครองซ่ึงผูพ้ิพากษาจะมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหลกักฎหมายมหาชน และมีประสบการณ์ 
ความช านาญเก่ียวกบัวธีิพิจารณาคดีในระบบไต่สวนโดยเฉพาะ 

4.4.2 แนวทางแกไ้ข 
จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา เป็นผลมาจากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจในการ
พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นคดีท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่ง
และคดีอาญาทัว่ไป อนัควรอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลพิเศษตามหลกัทฤษฎีการแบ่งแยก
ระบบศาล ประกอบกบัผูพ้ิพากษาในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคส่วนใหญ่ ต่างมีประสบการณ์
และความคุน้เคยกบัวิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหาซ่ึงใชห้ลกักฎหมายเอกชนเป็นหลกั กบัทั้งการ
ก าหนดใหค้ดีถึงท่ีสุดในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ทั้งท่ีเป็นศาลรับค าฟ้องหรือเร่ิมตน้แห่งคดี 
โดยไม่มีการน าหลกัการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลมาปรับใช้ จึงท าให้เกิดการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีมีแนวทางและมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคู่ความหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบั
ใชก้ฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถใชสิ้ทธิโตแ้ยง้หรือคดัคา้นเพื่อหาผูช้ี้ขาดไปในทางใดทางหน่ึงได ้
จึงอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมและความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรศาล 
ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนักบั
แนวทางการแกไ้ขปัญหาในหัวขอ้ท่ี 4.2 และ 4.3 ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ าเสนอมาแลว้นั้น กล่าวคือ เมื่อมี
การจดัตั้ง “ศาลคดีการเลือกตั้ง” ซ่ึงเป็นศาลพิเศษ ประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในหลกักฎหมายมหาชน และมีประสบการณ์ ความช านาญเก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน 
เป็นการเฉพาะ ย่อมท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายและการบริหารจดัการคดีของศาลเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะยงัคงความเช่ือมัน่ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อองคก์รศาลยุติธรรม 
โดยเฉพาะศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 
และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวา่ดว้ยวิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2550  
ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกบั
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
โดยใชช่้วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเกณฑใ์นการใชอ้ านาจดงักล่าว กล่าวคือ หากเป็นกรณีท่ี
ยงัไม่ประกาศผลการเลือกตั้งใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะพิจารณาและวินิจฉยั
ช้ีขาดได้เอง แต่หากเป็นกรณีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ให้เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาคเป็นผูพ้ิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด โดยก าหนดให้ค าวินิจฉัยขององค์กรทั้งสอง
ดงักล่าวต่างเป็นท่ีสุดทั้งสองกรณี จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นการก าหนดให้
องคก์รตุลาการและองคก์รอ่ืนซ่ึงมิใช่องคก์รตุลาการต่างมีบทบาทและอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉยัช้ีขาดคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นคดีท่ีมีมูลเหตุมาจากปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้อนัเน่ืองจาก
การจดัการเลือกตั้งตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบกระจายอ านาจปกครอง 

จากการศึกษาวิเคราะห์บทบญัญติัของกฎหมายประกอบแนวค าวินิจฉยัของศาลในคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีผ่านมา ภายใต้หลกัแนวคิดทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน ท าให้ทราบถึง
สภาพปัญหาทางกฎหมายบางประการ และแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เก่ียวกบัการใช้สิทธิทาง
ศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี  ในคดีการเลือกตั้งท ้องถิ่นของศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาค ตามท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 - 4 สรุป ดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล 
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขอใหต้รวจสอบค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239 
ก าหนดให้สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็น
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อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิทางศาลโดยการยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งยอ่มไม่อาจ
กระท าได้ เน่ืองจากขดัต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายใดท่ีบญัญติัให้สิทธิแก่
ประชาชนในกรณีดงักล่าว แมว้่าตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 จะก าหนดใหสิ้ทธิแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
สามารถตรวจสอบการเลือกตั้งโดยท าเป็นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามมาตรา 102 อย่างไรก็ตาม การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีค าสั่งรับหรือไม่รับเร่ืองท่ี
คดัคา้น ยงัคงเป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะพิจารณาและสั่งการไดเ้อง หาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งไม่รับเร่ืองที่คดัคา้น หรือมีค  าสั่งรับเร่ืองที่คดัคา้นไวแ้ลว้ แต่ให้
ยกค าร้องในภายหลัง ค  าวินิจฉัยดังกล่าวย่อมเด็ดขาดและถึงท่ีสุดในชั้นของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง แลว้แต่กรณี ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่สามารถใชสิ้ทธิทางศาล
เพื่อตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมถึงตรวจสอบการกระท าของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเร่ือง
ดงักล่าวต่อไปไดอี้ก หากพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ จะเห็นว่า ประเทศองักฤษก าหนดให้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งโดยท าเป็นค าร้องคดัคา้นยื่น
ต่อศาลเลือกตั้ง (Election Court) ไดโ้ดยตรง ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ก าหนดให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิร้องคดัคา้นการเลือกตั้งไดโ้ดย
ยื่นค าร้องต่อศาล Superior Court และในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกคนในเขตเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินต่อ
ศาลปกครองไดเ้ช่นเดียวกนั  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ียงัไม่ประกาศผลการเลือกตั้ ง การก าหนดให้ค  าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นท่ีสุด ถือเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และขดัต่อหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของภายใต้
หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางศาล รวมถึงหลักการ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าดงักล่าว 

ประการท่ีสอง ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล 
สืบเน่ืองจากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 239 วรรคส่ี 
ก าหนดใหค้  าสั่งศาลอุทธรณ์รวมถึงศาลอุทธรณ์ภาคเป็นท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงขั้นตอนการด าเนินคดี
เร่ิมตั้งแต่การยื่นค าร้องไปจนถึงการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคเพียงศาลเดียว และหากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีค าสั่งอยา่งใดแลว้ 
ค าสั่งศาลดงักล่าวย่อมเป็นท่ีสุด คู่ความไม่มีสิทธิโตแ้ยง้หรืออุทธรณ์ไปยงัศาลท่ีสูงกว่าเพื่อขอให้
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ทบทวนแกไ้ขค าวินิจฉยัดงักล่าวได ้จึงเป็นลกัษณะการด าเนินกระบวนพิจารณาและตดัสินคดีโดย
ศาลเพียงศาลเดียว 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว หากการพิจารณาและวินิจฉยัคดีของศาลเกิดความผิดพลาดหรือ
มีขอ้บกพร่อง ประกอบกบัคู่ความไม่มีสิทธิโตแ้ยง้หรืออุทธรณ์ค าวินิจฉัยไปยงัศาลที่สูงกว่าเพื่อ
ขอให้ทบทวนหรือแกไ้ขค าวินิจฉัยดงักล่าวได ้ผลของค าวินิจฉัยย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางศาล จึงถือเป็นการขดัต่อหลักการ
ทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล ซ่ึงเป็นหลกัในการแก้ไขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจ
ปรากฏในการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลล่างโดยศาลท่ีสูงกว่า โดยเฉพาะการพิจารณาและ
วินิจฉยัคดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่นที่ผา่นมานั้น พบวา่ เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการบงัคบัใช้
และการตีความกฎหมายของศาล ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั  ทั้งในบางคดียงัไม่เป็นไปหลกันิติวิธี
ในทางกฎหมายที่ถูกตอ้ง ดงันั้น จึงจ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดให้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งศาลในคดี
การเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดรั้บการทบทวนและแกไ้ข โดยสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาไปยงัศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกาไดต้ามหลกัการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล และหลกัการให้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา 
อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวจะต้องมีการสร้างระบบการจ ากัดสิทธิไวด้้วย เพื่อเป็นการ
กลั่นกรองคดีท่ีมีความส าคัญอนัควรได้รับการพิจารณาโดยศาลสูงสุด และเพื่อไม่ให้มีคดีค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลมากจนเกินไป ซ่ึงจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดย
กระบวนการยติุธรรมทางศาลอยา่งแทจ้ริง 

 ประการท่ีสาม ปัญหาความคลุมเครือของกฎหมายในการก าหนดเขตอ านาจศาล 
สืบเน่ืองจากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หากพิจารณาตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญ จะเห็นว่า อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค แบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
และอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับอ านาจในการพิจารณา
และวินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งนั้น ไม่มีบทบญัญติัในมาตราใดของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ก าหนดค านิยามไวช้ดัเจนว่า “คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ตอ้งเป็นคดีลกัษณะใด และมีหลกัเกณฑ์
หรือวธีิการในการใชสิ้ทธิทางศาลอยา่งไร จึงท าให้เกิดความสับสนในเร่ืองเขตอ านาจศาล ซ่ึงมีผูน้ า
คดีที่มีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองดงักล่าวโดยเฉพาะการพิจารณาในคุณสมบตัิของผูส้มคัร
รับเลือกตั้งไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม ซ่ึงศาลทั้งสองระบบ
ต่างปฏิเสธท่ีจะรับคดีดงักล่าวไวพ้ิจารณาวินิจฉยั โดยให้เหตุผลว่า คดีไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลตาม
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กฎหมาย จึงถือเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางศาล ในประเด็นน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ การเลือกตั้งนั้น หมายถึง กระบวนการ
ทั้งหลายในการจดัการเลือกตั้ง ตั้งแต่การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิ
สมคัรรับเลือกตั้ง การออกประกาศหรือระเบียบต่าง ๆ การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉยัช้ีขาด 
ไปจนถึงการรับรองผลและประกาศผลการเลือกตั้ง ดงันั้น คดีท่ีมีปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนในกระบวนการดงักล่าว และอาจท าให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม รวมถึงมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ง ถือเป็น “คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ทั้งส้ิน ซ่ึงควรอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลตาม
รัฐธรรมนูญ หากพิจารณากฎหมายของต่างประเทศ จะเห็นว่า ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ก าหนดให้ขอ้พิพาททั้งหลายทั้งปวงอนัเกิดจากการโตแ้ยง้ต่อผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น “คดีการเลือกตั้งทอ้งถิ่น” ซ่ึงอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง 
ทั้งศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศสยงัไดข้ยายขอบความหมายของค าว่า “คดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน” 
ใหค้รอบคลุมไปถึงคดีการควบคุมคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ย 

 ประการท่ีส่ี ปัญหาเก่ียวกับบทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการ
พิจารณาคดี จากกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
คดีพิเศษ มีหลกักฎหมายและระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบงัคบัใชแ้ละการตีความกฎหมายของศาล ท่ีขาดความ
เป็นเอกภาพและมีมาตรฐานการวินิจฉยัท่ีแตกต่างกนั ทั้งยงัส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการคดี
ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคบางศาล ท่ีขาดความพร้อมในการพิจารณาคดีดงักล่าว ผูเ้ขียน
จึงใคร่ขอเสนอใหมี้การทบทวนแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบับทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวมทั้งการก าหนดเขตอ านาจศาลท่ีเหมาะสมในการพิจารณา
คดีดงักล่าว โดยจดัตั้งเป็นศาลพิเศษ ให้มีเขตอ านาจเหนือคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ เพื่อให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปตามหลกันิติวิธีท่ีถูกตอ้งและมีมาตรฐานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ดงัเช่นการจดัตั้งศาลเลือกตั้ง (Election Court) ในประเทศองักฤษ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากสภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการ
พิจารณาคดีในคดีการเลือกตั้งทอ้งถ่ินของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ทั้ง 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล ปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ
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ทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล ปัญหาความคลุมเครือของกฎหมายในการก าหนดเขต
อ านาจศาล ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบับทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการพิจารณาคดี 
ผูเ้ขียนจึงใคร่ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เกี่ยวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลและเขต
อ านาจศาลในการพิจารณาคดีดงักล่าว ในกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.2.1 ในประเด็นเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี เห็นควรจดัให้มี “ศาลคดี
การเลือกตั้ง” เป็นศาลพิเศษ ที่มีสถานะเทียบเท่าศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค อยู่ในสังกดั
ศาลยติุธรรม แบ่งออกเป็น “ศาลคดีการเลือกตั้งกลาง” และ “ศาลคดีการเลือกตั้งภาค” ประกอบดว้ย 
ผูพ้ิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในดา้นกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ 
ความช านาญเก่ียวกบัวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยให้ศาลคดีเลือกตั้งกลางมีเขตอ านาจใน
การพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา กบัทั้งคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ศาลคดีการเลือกตั้งภาคมีเขตอ านาจในการพิจารณาและ
วินิจฉยัคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงการเลือกตั้งนั้นเกิดข้ึนในเขตศาล นอกจากน้ี เห็นควรก าหนดเขตอ านาจศาล
ให้ครอบคลุมไปถึงคดีที่เก่ียวกบัการเลือกตั้งในเร่ืองอ่ืน ๆ ด้วย โดยบญัญตัิค  านิยามของค าว่า 
“คดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง” ไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง ดงัเช่น
การก าหนดลกัษณะของคดีที่จะอยูใ่นอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมหลกัการดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
 “มาตรา … 
ให้ศาลคดีการเลือกตั้งมีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คดีท่ีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ... รวมทั้งคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี “คดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง” หมายความรวมถึง คดีท่ีมี
มูลเหตุแห่งคดีมาจากปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้อนัเก่ียวกบัการควบคุมและการจดัการเลือกตั้ง เช่น 
การประกาศให้มีการเลือกตั้ง การก าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ในการสมคัรรับเลือกตั้ง การออก
ประกาศหรือระเบียบต่าง ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อการควบคุมหรือการจดัการเลือกตั้ง 
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การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัช้ีขาดการเลือกตั้ง ไปจนถึงการรับรองผลและการประกาศผล
การเลือกตั้ง”  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
บทเฉพาะกาล 
 “มาตรา … 
 ในระหวา่งท่ียงัไม่มีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

มีเขตอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉยัคดีการเลือกตั้งตามมาตรา ... ทั้งน้ี บทบญัญติัใดท่ีกล่าวถึง
ศาลคดีการเลือกตั้งกลาง ให้หมายถึงศาลอุทธรณ์ แผนกคดีเลือกตั้ง บทบญัญตัิใดที่กล่าวถึง
ศาลคดีการเลือกตั้งภาค ให้หมายถึงศาลอุทธรณ์ภาค แผนกคดีเลือกตั้ง จนกวา่จะมีพระราชบญัญติั
จดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้งนั้น ๆ และเมื่อจดัมีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้งข้ึนแลว้ ให้อ านาจของ
ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคตามมาตราน้ีหมดไปเฉพาะเขตศาลท่ีมีการจดัตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง
นั้น ทั้งน้ี ไม่กระทบกระเทือนต่อคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาค แผนกคดีเลือกตั้ง” 

5.2.2  ในประเด็นเก่ียวกบัการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล เห็นควร
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 1) กรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 มาตรา 102 จากเดิมแกไ้ขเป็น 

“มาตรา 102 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
แล้ว หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผูส้มคัร ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอในเขต
เลือกตั้งนั้นเห็นว่า การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริต
หรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งภายในก าหนดสามสิบวนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งไม่รับเร่ืองท่ีคดัคา้นหรือมีมติให้ยกค าร้อง 
ยอ่มไม่ตดัสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึงท่ีจะขอใชสิ้ทธิทางศาลโดยท าเป็นค าร้องระบุเหตุแห่งการ
คดัค้านพร้อมเสนอพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องตามควรแก่การพิจารณาวินิจฉัย ยื่นต่อศาลคดีการ
เลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค  าสั่งหรือมติดงักล่าว 
ค าสั่งศาลในกรณีน้ีใหเ้ป็นท่ีสุด เวน้แต่เป็นค าสั่งใหเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา...”  
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2) กรณีสิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้ตรวจสอบค าสั่งหรือมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัการดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
“มาตรา… 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดงักล่าวเป็นท่ีสุด  
เวน้แต่กรณีตามวรรคสอง 

ค าวินิจฉัยท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง ให้ผูท่ี้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิอุทธรณ์ได ้โดยท าเป็นค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นต่อศาลคดี
การเลือกตั้งภายในก าหนดหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีทราบหรือถือวา่ไดท้ราบค าวินิจฉัยดงักล่าว ทั้งน้ี 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด ค าสั่ง
ศาลคดีการเลือกตั้งซ่ึงยนืตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงไดค้ะแนน
เลือกตั้งในล าดบัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง ห้ามมิให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น หรือจดัให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ จนกวา่ศาลจะไดมี้ค าวนิิจฉยัและมีค าสั่งอนัถึงท่ีสุด” 

5.2.3 ในประเด็นเกี่ยวกบัการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล 
เห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัการดงัต่อไปน้ี โดยก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ... 
 “มาตรา … 
เม่ือศาลคดีการเลือกตั้ งได้รับค าร้องซ่ึงขอให้มีการเลือกตั้ งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งท่ีให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ... รวมทั้งค  าร้องในคดีท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งอ่ืน
ซ่ึงได้ยื่นต่อศาล ให้ศาลตรวจสอบความถูกตอ้งของค าร้อง กบัทั้งพยานหลกัฐานอนัควรแก่การ
พิจารณาและวินิจฉัย ในการน้ี ค  าร้องท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งใช้สิทธิยื่นต่อศาล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง ให้ศาลมีอ านาจไต่สวนก่อนรับคดีนั้นไวพ้ิจารณาวินิจฉยั หากเห็น
วา่คดีมีมูล ก็ใหรั้บค าร้องดงักล่าวไวพ้ิจารณาและวนิิจฉยัช้ีขาดต่อไป มิฉะนั้นก็ใหย้กค าร้อง  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดิน นบัแต่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องตามวรรคหน่ึง
ไวพ้ิจารณา หากผูถู้กกล่าวหาเป็นผูด้  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือ
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สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งแลว้ ให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปไดจ้นกวา่ศาลจะมีค าสั่งให้ยกค าร้อง เวน้แต่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการแต่งตั้งโยกยา้ยบุคคลภายในหน่วยงาน หรือการอนุมติังานหรือโครงการ
ท่ีมีผลผูกพนัต่องบประมาณรายจ่ายประจ าของส่วนราชการ หรือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีขดัต่อ
ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่อาจกระท าได ้ ทั้งน้ี การกระท าทั้งหลาย
ที่กล่าวมานั้น ให้ค  านึงถึงส่วนได้เสียและผลประโยชน์ของราชการและประชาชนเป็นส าคญั 
ในกรณีเป็นท่ีสงสัยหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะตอ้งปฏิบติัการดงักล่าวเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความ
เสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดิน บุคคลดงักล่าวมีสิทธิขออนุญาตต่อศาลซ่ึงคดีอยู่ระหว่าง
พิจารณา โดยท าเป็นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลและขอ้เทจ็จริงตามสมควร 

กรณีตามวรรคสอง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการ
อนัฝ่าฝืนหรือจะกระท าการอนัฝ่าฝืนซ่ึงมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามมาตราน้ี หรือค าร้องขออนุญาตตามวรรคสองไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ยื่นเสนอต่อศาลหรือ
ยื่นค าคดัคา้นภายในสิบห้าวนันบัแต่ทราบเหตุแห่งการใชสิ้ทธิดงักล่าว เมื่อศาลไดรั้บค าร้องหรือ
ค าคดัคา้นแลว้ให้พิจารณาและสั่งการตามสมควร อน่ึง การปฏิบติัหนา้ที่ของบุคคลตามวรรคสอง
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เป็นเหตุให้เส่ือมเสียสิทธิแก่ทางราชการท่ีจะเรียกเอาค่าทดแทนตาม
กฎหมาย 

ค าสั่งศาลตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นท่ีสุด เวน้แต่ค าสั่งให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ผูถู้กกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึงเดือน
นบัแต่วนัท่ีศาลได้อ่านหรือถือว่าไดอ่้านค าสั่งนั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการอุทธรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด” 
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