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บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทฤษฎีเก่ียวกับ 

การคุมครองสิทธิของประชาชนและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวกับ

กระบวนการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตางประเทศและ

ประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือศึกษาปญหาทางกฎหมายท่ีเกิดจากกระบวนการระงับขอพิพาท 

ในคดีเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย และหาแนวทางการแกไขปญหา 

ทางกฎหมายที่เก่ียวกับกระบวนการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อยางถูกตอง  เ พ่ือใหสามารถแกไขปญหาท่ีเ กิด ข้ึนในประเทศไทยไดอย างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพตอไป 
 จากการศึกษา พบวา การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบังคับใช

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 

เปนการกระทําท่ีขัดกับทฤษฎีการคุมครองสิทธิและไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจาก การบังคับใชกฎของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันมีเนื้อหา 

ท่ีสงผลทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด เปนการกระทําท่ี 

ไมสอดคลองกับเจตนารมณของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ท่ีกําหนดใหสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจะตองมีการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมท่ี

รวดเร็ว เปนธรรม และเขาถึงไดโดยงาย อีกท้ังเนื้อหาของกฎยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสงผลเสีย

ตอกระบวนการการเลือกตั้งท่ีตองมีความโปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม นอกจากนี้ ยังเกิดปญหา

ทางกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศ

ไทย เนื่องจาก ในปจจุบันประเทศไทยมีการออกกฎท่ีมีลักษณะเพื่อเปนการระงับขอพิพาทท่ี

เ ก่ียวของกับคดีเลือกตั้ งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกฎดังกลาวคือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 แตในทางขอเท็จจริง 

เกิดขอบกพรอง และขอจํากัดในการบังคับใชกฎดังกลาว อีกท้ังยังเกิดปญหาจากการที่ประเทศ

ไทยมิไดมีการกําหนดเนื้อหาหรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการระงับขอพิพาททางปกครอง 

                                                            

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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โดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง สงผลทําใหการระงับขอพิพาท

ในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย จึงยังมิสามารถบังคับใชหรือมีผล

บังคับใชเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติไดจริง นั่นเอง 
 จากการศึกษา พบวา ในประเทศฟลิปปนส มีวิธีในการระงับขอพิพาทของประเทศ

ฟลิปปนส ท่ีเรียกวา “กระบวนการคาตารุงกัง พัมบารางไกย” สําหรับใชระงับขอพิพาทในหมูบาน 

อันเปนระบบการแกปญหาขอพิพาท โดยระบบนี้จะเปนระบบในกระบวนการยุติธรรมท่ียึด

แนวทางของการปรึกษาหารือการสานเสวนา การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง หรือการประนีประนอม 

และการเจรจาไกลเกล่ียระหวางกันเอง ในคูกรณีท่ีมีความหวงกังวลในปญหารวมกันโดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือท่ีจะบรรลุขอตกลงอยางฉันทมิตร แทนการไปตอสูกันทางกฎหมายอยางยืดเย้ือ 

อีกท้ังในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง โดยจะ

บัญญัติใหมีคณะกรรมการมีหนาท่ีในการบริหารจัดการการเลือกตั้งของสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

โดยมีการกําหนดรูปแบบของความรวมมือระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และ

ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของการบริหารจัดการเก่ียวกับการ

จัดการการเลือก ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีความสําคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง เรียกวา 

คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง ดังนั้น จะเห็นไดวา หากประเทศไทยมีการกําหนด

กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับระงับขอพิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จะทําใหประเทศไทยมีกระบวนการการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะทําให

การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสุจริต โปรงใส และเท่ียงธรรม รวมถึงหากมี

การกําหนดบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวจะทําใหลดความแตกแยกของคนในสังคม และยังสามารถ

สรางความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติไทยไดอยางย่ังยืนสืบตอไป 
 

1.  บทนํา  
จากการศึกษา พบวา การพิจารณาคํารองคัดคานการเลือกตั้งทองถ่ินนั้น ไดอาศัย

อํานาจตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 

มาตรา 104 ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการไตสวนและแสวงหาพยานหลักฐานท้ัง

ปวงเพ่ือใหไดขอเท็จจริง และใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ซึ่งจาก

การอาศัยอํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสงผลทําใหเกิดปญหาทาง

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทใน

คดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 เนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกตั้งในการมีอํานาจ

หนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงท่ี

582



เกิดข้ึนเก่ียวกับกฎหมายการเลือกตั้ง อีกท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลันเม่ือมีกรณีผูมี

สิทธิเลือกตั้ง ผูรับสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งใดเลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 โดยระเบียบดังกลาวเปน

การกําหนดวิธีการรองเรียนและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองเรียน 
2. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย เนื่องจาก ในปจจุบันประเทศไทยมีการออกกฎท่ีมีลักษณะ

เพ่ือเปนการระงับขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกฎดัง

กลาวคือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 แตใน

ประเทศไทยกลับมิไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของในเร่ืองการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง สงผลใหประเทศไทยเกิดปญหาท่ีเก่ียวกับการไมมีบทบัญญัติ

ในเร่ืองการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งและในบางกรณียังเกิดปญหาเก่ียวกับการบังคับใช

กฎหมายท่ีมีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพ่ือการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งดังจะกลาวตอไปนี้ 
ประเด็นแรก ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 เนื่องจาก นับตั้งแตมีการบังคับใช

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 ในประเทศไทย

นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยังไมสามารถบังคับใชกฎดังกลาวใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคในการตรากฎได แมแตกรณีเดียว เนื่องจากเนื้อหาของกฎดังกลาวท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือขจัดความแตกแยกในชุมชน และการแบงฝกแบงฝายอันเปนเหตุมาจากการรองเรียนและรอง

คัดคานการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปนเร่ืองท่ีผูรองสําคัญผิดในขอกฎหมายหรือ

สําคัญผิดในขอเท็จจริง อันจะนําไปสูความแตกแยกและขาดความสามัคคีของสังคมและสวนรวม  
ประเด็นสอง ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการระงับ 

ขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจาก  

ในปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการไกลเกล่ียระงับขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในประเทศไทย  

ไดเร่ิมเกิดข้ึนหลังจากมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินในอดีตท่ีผาน

มา และหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ไดมีการรองเรียนและ 

รองคัดคานการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ซึ่งจากขอเท็จจริงปญหาดังกลาวเกิดจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินจะมีการอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค 
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เพ่ือตองการระงับขอพิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการ

อาศัยอํานาจตามกฎหมายในหลายฉบับ แตในทางปฏิบัติกลับไมมีการกําหนดบทบัญญัติ 

ท่ีเก่ียวของกับการระงับขอพิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งโดยตรง  
ผูเขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของประชาชน 

ทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชน และแนวคิด หลักการที่เก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดี

เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือหาแนวทางที่จะนํามาเปนแบบอยางในการแกไข

ปญหาท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศ

ไทยตอไป 
 
2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เกิดจากหลักนิติรัฐท่ีมีความเกี่ยวพันกันอยางย่ิงกับสิทธิ 

ในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมรับหลัก

ความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของ

บุคคลนั้น ดังนั้น เพ่ือเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละ

บุคคล  
รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล  

การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลโดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย

ซึ่งผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 

ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้นจึงจะสามารถกระทําได ดังนั้นเพ่ือเปนการใหหลักประกันแกสิทธิ

และเสรีภาพของปจเจกบุคคลมิใหถูกละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลักการตางๆ ไวมากมาย เชน 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด

กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง การกําหนดใหระบุบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะ

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิไดและหลักประกันท่ีสําคัญคือหลักประกันการ

ใชสิทธิในทางศาล ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิในทางศาลแกปจเจก

บุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันท้ังหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิ                   

แกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทําของรัฐ เพ่ือใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรท่ีมีความเปน

กลางเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐท่ีถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของ                     

ปจเจกบุคคล 
ทฤษฎีการมีสวนรวม คือ ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ คนเรามีความ

ตองการทั้งกายและใจถามีขวัญดีผลกําไรก็จะสูงตามไปดวย แตถาขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย 

ท้ังนี้เนื่องจากขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมตาง ๆ นั่นเอง การสราง
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ขวัญใหดีตองพยายามสรางทัศนคติตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ ใหขอเท็จจริง

เก่ียวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเม่ือใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะ

เกิดมีความสํานึกในการรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีตอหนวยงานทั้งในสวนท่ีเปนขวัญสวนบุคคล

และขวัญของกลุม  
การมีสวนรวมเปนการท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ใน

การกําหนด นโยบายพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ มีสวนในการ

ควบคุมประเมินผลโครงการตางๆ ของทองถ่ิน รวมทั้งเขามามีสวนในการระงับขอพิพาทดวย

ความหมายของการมีสวนรวมวามี 2 ลักษณะ คือ  

1) การมีสวนรวมในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหาการวางแผน การ

ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการการติดตามประเมินผล 

รวมท้ังรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ เปนตน 

2) การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและ

พลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ

เพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะ

กอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของ

ตนและไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนาการเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการ

พัฒนาท่ีประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวน

ภูมิภาค เปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ

ตนเอง 

หลักการการไกลเกล่ียขอพิพาท คือ การระงับขอพิพาทโดยมีบุคคลท่ีสาม ทําหนาท่ี

ชวยเหลือ แนะนําใหคูกรณีสามารถหาขอยุติของปญหาลงไดดวยความสมัครใจของตนเอง รวมท้ัง

รักษาบรรยากาศในการเจรจาใหเปนไปดวยดี อันนําไปสูการประนีประนอมขอพิพาทตอกันได

อยางรวดเร็ว ประหยัด รักษาความลับ และรักษาความสัมพันธอันดีระหวางคูกรณีไวได  

การไกลเกล่ียขอพิพาทกระทําไดนับตั้งแตมีขอพิพาทเกิดข้ึนกอนคูกรณีนาขอพิพาทไป

ฟองตอศาล และกระทําไดในระหวางการพิจารณาคดีตอศาล การไกลเกล่ียขอพิพาทจึงแบง

ออกเปน 2 ประเภทได ดังนี้  

(1)  การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล  

การไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาล คือ การไกลเกล่ียขอพิพาทกอนมีการฟองคดีตอศาล 

หรือแมแตฟองรองตอศาลแลว แตคูความขอใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทกันเองโดยไมดําเนินการ

ในศาลก็ได ในกรณีท่ีการไกลเกล่ียขอพิพาทนอกศาลประสบผลสําเร็จ โดยท่ัวไปคูกรณีจะทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งเปนการระงับขอพิพาทที่มีอยูเดิมและผูกพันตามขอตกลง 

ท่ีเกิดข้ึนใหม หากเปนการไกลเกล่ียกอนการฟองคดีตอศาล ถาคูกรณีไมปฏิบัติตามสัญญา
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ประนีประนอมยอมความ ก็สามารถนําสัญญาดังกลาวมาฟองรองตอศาลได แตหากเปนกรณีท่ีมี

การฟองคดีตอศาลแลว และคูความดําเนินการใหมีการไกลเกล่ียกันเองนอกศาล ก็สามารถนํา

สัญญาประนีประนอมยอมความมาใหศาลพิพากษาตามยอมหรืออาจถอนฟองก็ได สวนการไกล

เกล่ียขอพิพาทนอกศาลที่ไมประสบความสําเร็จนั้น คูกรณีอาจตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการอื่น 

เชน การอนุญาโตตุลาการหรือดําเนินคดีในศาลตอไป 
(2)  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล  

การไกล เก ล่ียขอพิพาทในศาล คือ  การไกล เก ล่ียขอพิพาทคดี ท่ีอยูระหวาง                     

การพิจารณาของศาล โดยศาลเปนผูดาเนินการให หากคูความตกลงกันไดก็ใหมีการถอนฟอง                    

หรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลพิพากษาไปตามท่ีตกลงกัน หรือหากตกลงกัน           

เพียงบางสวน ศาลก็จะสืบพยานในเฉพาะประเด็นท่ีตกลงกันไมไดเทานั้น 
  
3.  กฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของตางประเทศและในประเทศไทย 
 

 3.1   การระงับขอพิพาทคดเีลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 
ในการควบคุมการเลือกตั้งทองถ่ินในประเทศไทย ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม

นั้น ดังท่ีไดกลาวแลววา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหมี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนองคการอิสระท่ีเขามาทําหนาท่ี ควบคุม จัดการเก่ียวกับการ

เลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริต โปรงใสและเที่ยงธรรม ท้ังระดับชาติไดแกการเลือกตั้งสมาชิกสภา           

ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน ไดแกการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน โดยรัฐธรรมนูญใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งใน

การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการเลือกตั้งดวย 

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหมีการ

เลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง  

จะตองมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และในปจจุบันไดมีการตรา

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 ข้ึนเพ่ือให

คณะกรรมการการเลือกตั้งใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการเลือกตั้งทองถ่ินใหเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม ตลอดจนมีการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิง

สมานฉันท พ.ศ. 2550 เพ่ือกําหนดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทในมิติของแนวคิด หมายถึง 

กิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวนรวม ในกระบวนการ

เลือกตั้ง เลือกผูแทนท่ีไปทําหนาท่ีแทนตน โดยลดความตึงเครียดและความขัดแยงในการแขงขัน

เพ่ือชิงการนําและแบงปนผลประโยชนทางการเมือง เปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการปองกันไมให

เกิดการตอสูทางการเมืองโดยใชกําลังแยงชิงอํานาจทางการเมืองซึ่งกันและกัน และเปนกลไกหรือ
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เคร่ืองมือท่ีสรางความสามัคคีรวมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือความเปนเอกภาพของชุมชนผลประโยชน

สวนรวมรวมกันของชุมชน สังคม และประเทศชาติบานเมือง   
 

 3.2  การระงับขอพิพาทโดยชุมชนและการระงับขอพิพาทคดเีลือกตั้งของตางประเทศ 
   3.1.1 ประเทศฟลิปปนส 
   ประเทศฟลิปปนส ไดมีการกําหนดใหการประนอมขอพิพาทเปนจารีตประเพณีอยาง

หนึ่ง โดยผูนําอาวุโสและผูนาํหมูบานจะเปนผูประนอมขอพิพาทที่เกิดข้ึนในหมูบาน แมวาตอมาจะ

มีศาลเกิดข้ึนแลวก็ตาม ประชาชนบางสวนก็ยังคงนิยมวิธีการประนอมขอพิพาทอยางไมเปน

ทางการมากกวาการนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาล ตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนส มีวิธีการ

ยุติธรรมชุมชนในการระงับขอพิพาทของประเทศฟลิปปนส ท่ีเรียกวา “กระบวนการคาตารุงกัง 
พัมบารางไกย” สําหรับใชระงับขอพิพาทในหมูบาน อันเปนระบบการแกปญหาขอพิพาท ณ หนวย

ท่ีเปนพ้ืนฐานการเมืองและการเศรษฐกิจสังคมของรัฐ นั่นคือ ระดับบารางไกย หรือหมูบาน ระบบ

นี้จะเปน ระบบยุติธรรมท่ียึดแนวทางของการปรึกษาหารือการสานเสวนา การเจรจาไกลเกล่ียคน

กลาง หรือการประนีประนอม และการเจรจาไกลเกล่ียระหวางกันเอง ในคูกรณีท่ีมีความหวงกังวล

ในปญหารวมกันโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือท่ีจะบรรลุขอตกลงอยางฉันทมิตร แทนการไปตอสูกัน

ทางกฎหมายอยางยืดเย้ือ เม่ือเกิดขอพิพาทข้ึน คูกรณีท่ีมีขอพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเสนอขอพิพาท

ไปยังผูนําหมูบาน เพ่ือดําเนินการประนอมขอพิพาท ซึ่งขอพิพาทท่ีจะเขาสูกระบวนการประนอม

ขอพิพาทนั้นไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายวาเม่ือเกิดขอพิพาทข้ึนท้ังขอพิพาททางแพงหรือทาง

อาญาในความผิดท่ีเปนอาชญากรรมโดยธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ การทารุณ

เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ มาตรา 266 การลักทรัพย ในกรณีท่ีมูลคาของทรัพยไมเกิน p. 50.00 

มาตรา 309 ท้ังที่เปนความผิดอาญาแผนดินและความผิดอันยอมความไดโดยสวนใหญเปน

ความผิดท่ีมีโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน p. 5,000.00 จึงสามารถนําเขาสู

กระบวนการระงับขอพิพาทโดยชุมชน และการรับรูขอเท็จจริงก็เปนส่ิงสําคัญรวมท้ังการตรวจสอบ

การไดมาซึ่งพยานหลักฐาน  
   นอกจากนี้ คณะกรรมการประนอมขอพิพาทดังกลาว จะมีอํานาจออกหมายเรียก

คูกรณีหรือพยานมาพบ หากคูกรณีหรือพยานไมปฏิบัติตามก็จะถือวาละเมิดอํานาจของ

คณะกรรมการประนอมขอพิพาท และจะถูกลงโทษโดยศาลจังหวัดหรือศาลเทศบาลของฟลิปปนส 

ในการประนอมขอพิพาทโดยชุมชนตามกฎหมายของฟลิปปนส จะกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินการไว หากความพยายามของคณะผูประนอมในการประนอมขอพิพาทไมเปนผลสําเร็จ

หลังจากท่ีระยะการประนอมส้ินสุดลงแลวเลขานุการของคณะผูประนอมขอพิพาทระดับทองถ่ิน 

หรือคณะผูประนอมขอพิพาท จะออกใบรับรองวาการประนอมไมเปนผลโดยใหประธานของ

คณะกรรมการประนอมหรือประธานคณะผูประนอมลงนามเปนพยาน ใบรับรองนี้เปนส่ิง

จําเปนตองมีเพ่ือการนํากรณีพิพาทนั้นไปย่ืนฟองรองตอศาล หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน  ๆ  เพ่ือให
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มีคําวินิจฉัย  อีกท้ังยังมีขอกําหนดอีกวา ในการประนอมขอพิพาทนั้นหามมิใหคูกรณีมีผูปรึกษา

ทางกฎหมายหรือตัวแทนเวนแตคูพิพาทเปนผูเยาวหรือไรความสามารถ โดยมีเหตุผลท่ีหามก็

เพ่ือใหการระงับขอพิพาทมีความคลองตัวมากข้ึน และหากคณะกรรมการประนอมขอพิพาท 

ดําเนินการระงับขอพิพาทสําเร็จ ก็จะมีการบันทึกขอตกลงเปนลายลักษณอักษรและลงลายมือช่ือ

ของคูกรณีท้ังสองฝาย โดยมีประธานกรรมการประนอมหรือหัวหนาคณะผูประนอมเปนผูลงนาม

เปนพยานแลวแตกรณี ซึ่งการประนอมขอพิพาทตามกระบวนการนี้นั้นตามกฎหมายฟลิปปนส ถือ

เปนเง่ือนไขท่ีจะตองดําเนนิการกอนจึงจะนําคดีมาฟองกันได  
   3.1.2 ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต  
    ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ไดมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

โดยจะบัญญัติใหมีคณะกรรมการมีหนาท่ีในการบริหารจัดการการเลือกตั้งของสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต โดยมีการกําหนดรูปแบบของความรวมมือระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรค

การเมือง และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคม ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการจัดการการเลือก ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีความสําคัญในการบริหารจัดการการ

เลือกตั้ง เรียกวา คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง มีหนาท่ีหลัก ในการดําเนินการ

เพ่ือใหพรรคการเมืองไดรับรูขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสวน

จังหวัดใหมากท่ีสุด โดยถือวาพรรคการเมืองเปนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการเลือกตั้งท่ีสําคัญ

มากท่ีสุด เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง มาตรา 5 กําหนดใหมีการจัดตั้งและคงไวซึ่งการ

ประสานงานและความรวมมือกับพรรคการเมือง ซึ่งถือเปนวิถีทางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ

มีวิถีปฏิบัติหรือปฏิสัมพันธกับพรรคการเมือง ดวยการกอตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรค

การเมืองข้ึน โดยมีจุดมุงหวังตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืนการสืบสวน

สอบสวนเร่ืองคัดคานการเลือกตั้งหรือขอโตแยงในการเลือกตั้งนั้น คํารองคัดคานการเลือกตั้ง

ท้ังหมดจะถูกสงไปท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(สวนกลาง)เทานั้น โดยไมไดอยูในความ

รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยหากมีเร่ืองคัดคานหรือเร่ือง

เก่ียวกับขอโตแยงในการเลือกตั้งในระดับจังหวัดเร่ืองดังกลาวจะถูกสงไปยังหัวหนาสํานักงาน

ระดับจังหวัดซึ่งเปนผูทําหนาท่ีสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะรวมกับศาลเลือกตั้งในการวินิจฉัยช้ีขาดตอไป สําหรับในสวนของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการการเลือกตั้ง ไมวา

การจัดหาเจาหนาท่ี การจัดการเลือกตั้ง การดูแลพ้ืนท่ีในการจัดการเลือกตั้ง สวนเรื่องขอโตแยง

เก่ียวกับการเลือกตั้งเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สวนกลาง) เทานั้น 
     นอกจากนี้ สําหรับการจัดการเกี่ยวกับขอโตแยงในการเลือกตั้งนั้น กอนท่ีจะเขา

สูกระบวนการอยางเปนทางการไปสูการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลเลือกตั้ง

นั้น เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง ท่ีจะดําเนินการระงับขอ

พิพาทกอน โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ทําหนาท่ีประสานใหมีการ
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เจรจาพูดคุยกัน หากไมสามารถยุติขอพิพาทหรือไมสามารถตกลงกันได จึงจะนําเร่ืองสู

กระบวนการในช้ันศาลตอไป หากเกิดขอโตแยงในระดับหนวยเลือกตั้ง ก็จะมีคณะกรรมการเจรจา

ไกลเกล่ียท่ีทําหนาท่ีจัดการเก่ียวกับขอโตแยงดังกลาว สวนกรณีมีการกระทําท่ีเปนความผิด

กฎหมายอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในการดําเนินการตามกฎหมาย 
   

4.  ปญหาการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1)  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา

ดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาท่ีเก่ียวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 เนื่องจากระเบียบดังกลาวมี

ลักษณะเปนการกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนกระบวนการในการรองเรียนและพิจารณา

วินิจฉัยเร่ืองรองเรียน ซึ่งระเบียบดังกลาวยังเปนกฎท่ีบังคับใชท้ังในสวนการเลือกตั้งระดบัชาติและ

การเลือกตั้งระดับทองถ่ิน โดยเม่ือพิจารณาเนื้อหาและข้ันตอนท่ีกําหนดไวในกฎระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 จะเห็นไดวา

เกิดปญหาจากการบังคับใชระเบียบดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการ

สืบสวนและสอบสวนตลอดจนวินิจฉัยช้ีขาดในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตมิได

กําหนดระยะเวลาในการสืบสวนและสอบสวนตลอดจนมิไดกําหนดระยะเวลาในการวินิจฉัยช้ีขาด

อยางชัดเจน ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดบังคับใชกฎ คือ ระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 ใหเปนไป

ตามหลักการคุมครองสิทธิจึงสงผลทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ 

ข้ันตอน วิธีการ ในการบังคับใชกฎหมายท่ีลาชา เนื่องจากเนื้อหาในบทบัญญัติของกฎดังกลาว มี

ลักษณะเปนการสรางข้ันตอนเกินความจําเปน จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูมีสวนไดเสียในการ

เลือกตั้ง ไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังผูชนะการเลือกตั้ง ผูแพการเลือกตั้ง ตลอดจนประชาชนผูมา

ใชสิทธิการเลือกตั้ง เพราะการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีผลกระทบโดยตรงตอผูชนะการ

เลือกตั้งในสวนของระยะเวลาในการดํารงตําแหนง เนื่องจากหากมีการวินิจฉัยช้ีขาดจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสงผลตอผูชนะการเลือกตั้งท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหหยุดปฏิบัติหนาที่ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการลิดรอน

สิทธิในระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีมีระยะเวลาจํากัดเพียง 4 ป ตอหนึ่งสมัยวาระการดํารง

ตําแหนง โดยการดํารงตําแหนงตามวาระดังกลาวถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีกําหนดให สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป นับแตวันเลือกตั้ง ในบางกรณีการกระทําดังกลาวเปนการ

กระทบสิทธิตอผูแพการเลือกตั้งท่ีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ังวินิจฉัยใหถูกเพิกถอนสิทธิ

การเลือกตั้ง สงผลใหถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเปนเวลา 1 ป นั่นเอง 
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2)  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในประเทศไทย 

ในปจจุบันประเทศไทยมีการออกกฎท่ีมีลักษณะเพื่อเปนการระงับขอพิพาทที่เก่ียวของ

กับคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกฎดังกลาวคือ ระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 แตในประเทศไทยกลับมิไดมีการตรา

กฎหมายท่ีเก่ียวของในเร่ืองการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยตรง สงผลใหประเทศไทยเกิดปญหาท่ีเก่ียวกับการไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการระงับขอพิพาท

ในคดีเลือกตั้งและในบางกรณียังเกิดปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายท่ีมีลักษณะหรือ

วัตถุประสงคเพ่ือการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งดังจะกลาวตอไปนี้ 

2.1) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา

ดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 

 นับตั้งแตมีการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิง

สมานฉันท พ.ศ. 2550 พบวา ในประเทศไทยยังไมสามารถบังคับใชกฎดังกลาวใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคในการตรากฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิง

สมานฉันท พ.ศ. 2550 แมแตกรณีเดียว เนื่องจากเนื้อหาของกฎดังกลาวท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขจัดความแตกแยกในชุมชน และการแบงฝกแบงฝายอันเปนเหตุมาจากการรองเรียนและรอง

คัดคานการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปนเร่ืองท่ีผูรองสําคัญผิดในขอกฎหมายหรือ

สําคัญผิดในขอเท็จจริง อันจะนําไปสูความแตกแยกและขาดความสามัคคีของสังคมและสวนรวม 

แตในทางขอเท็จจริง จะเห็นไดวา การบังคับใชกฎดังกลาวมิไดสามารถบังคับใชใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคได ดังนั้น การที่กฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิง

สมานฉันท พ.ศ. 2550 มิไดกําหนดกระบวนการในการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมิไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมกับรัฐเพ่ือระงับขอ

พิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสงผลทําใหเกิดปญหาความแตกแยกทาง

สังคมท่ีมีผลมาจากการบังคับใชกฎหมาย และเกิดปญหาเก่ียวกับการรองเรียนและรองคัดคานการ

เลือกตั้งจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 

อีกท้ังสงผลทําใหมีผลกระทบตอคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองข้ึนสูศาล

อุทธรณคดีเลือกตั้งทองถ่ินเปนจํานวนมาก และยังกระทบตอการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และเกิดความเสียหายตอชุมชนหรือทองถ่ินท่ีมีการเลือกตั้งนั่นเอง 

2.2)  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการระงับขอพิพาททาง

ปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จากการศึกษา พบวา เกิดปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
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ทองถ่ินจะมีการอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีในการ

จัดการเลือกตั้ง รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งยังอาศัยอํานาจตามกฎหมายตาง ๆ เพ่ือทํา

หนาท่ีเปนองคกรกลางในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดคดีท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนยังมีอํานาจหนาท่ีในการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งอํานาจ

ตามกฎหมายที่กลาวมาขางตนประกอบไปดวย การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และ การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และเพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีวัตถุประสงคในการ

ตองการระงับขอพิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือแกไข

ปญหาท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง จึงการอาศัยอํานาจตามกฎหมายในหลายฉบับออกกฎท่ีใกลเคียงกับ

การระงับขอพิพาท แตจากขอเท็จจริงกลับไมมีการกําหนดบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการระงับขอ

พิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งเม่ือพิจารณากฎท่ีใกลเคียงในเร่ืองการระงับขอ

พิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว พบวา คณะกรรมการการเลือกตั้งได

อาศัยอํานาจตามกฎหมายในการออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ

เลือกตั้งเชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 ซึ่งกฎดังกลาวมีเนื้อหาเปนการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการ

ระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้ง แตกฎดังกลาวก็มิสามารถบังคับใชไดจริง ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา

การระงับขอพิพาททางปกครองในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย จึง

ยังมิสามารถบังคับใชหรือมีผลบังคับใชเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติไดจริง 

อยางไรก็ตาม การท่ีประเทศไทยมิไดมีการกําหนดเนื้อหาหรือบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ

กับการระงับขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง

สงผลเสียตอการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย และยังสงผลกระทบตอ

ชุมชน สังคม ตลอดจนประชาชนในทองถ่ิน เพราะการบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งท่ีอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช

กฎหมาย หรือไมสามารถทําตามวัตถุประสงคของบทบัญญัติท่ีใหอํานาจแกคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ดังนั้น ปญหาทางกฎหมายดังกลาวจึงมีผลกระทบตอความสามัคคีของคนในสังคม 

ชุมชน และทองถ่ินของตน ตลอดจนปญหาดังกลาวยังเปนตนเหตุสําคัญท่ีนําไปสูความแตกแยก

ของประชาชนทุกคนในประเทศไทย นั่นเอง 
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5.  ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาผูเขียนจึงขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาดังตอไปนี้ 

 

 5.1  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 

ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน

สอบสวน และการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 เนื่องจากการบังคับใชระเบียบดังกลาวสงผลทําใหเกิด

ปญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีลาชาซึ่งขัดกับหลักทฤษฎีการคุมครองสิทธิและไมสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั่นเอง 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจึงควรนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศประเทศ

ฟลิปปนสและควรนําแนวคิดทฤษฎีการคุมครองสิทธิมาปรับใชในประเทศไทยเนื่องจากแนวคิด

เก่ียวกับการระงับขอพิพาทของประเทศฟลิปปนสจะทําใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาท่ีเกิด

จากการบังคับใชระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ถูกตองตามหลักการคุมครองสิทธิ อีกท้ังประเทศไทยจะตองบัญญัติกฎหมายใหมีการระงับขอ

พิพาทในระหวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยช้ีขาดคดีเลือกตั้งขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยคํานึงถึงการนําคนกลางที่เปนท่ียอมรับของทองถ่ินเขามาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการระงับขอพิพาท เพ่ือทําใหเกิดการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน และ

ประเทศไทยจึงควรมีการลดข้ันตอนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดในคดี

เลือกตั้งขององคปกครองสวนทองถ่ินใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน

กระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวกับคดีเลือกตั้งองคปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย และ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหกระบวนการเลือกตั้งมีความ

โปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 
 

 5.2  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการระงับขอพิพาทในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทย 

ผูเขียนเห็นควรใหมีการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

เชิงสมานฉันท พ.ศ. 2550 เนื่องจากระเบียบดังกลาวไมสามารถบังคับใชไดตามวัตถุประสงคของ

การตรากฎ อีกท้ังระเบียบดังกลาวยังมีเนื้อหาท่ีขัดกับทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชนอยาง

รายแรง สงผลทําใหเกิดปญหาจากการบังคับใชกฎดังกลาวท่ีกระทบตอสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 

หลังจากมีการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ ผู เ ขียนเห็นควรให ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมาย ในระดับ

พระราชบัญญัติและในระดับกฎที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการระงับขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดี

เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากในปจจุบันการท่ีประเทศไทยมิไดกําหนด

บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการระงับขอพาททางปกครองโดยชุมชนสงผลทําใหเกิดปญหาทาง
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขัดกับหลักทฤษฎี

การคุมครองสิทธิและสิทธิการมีสวนรวมของประชาชน อันมีผลทําใหเกิดความเสียหายตอ

กระบวนการการเลือกตั้ง และผลประโยชนของประชาชนชาวไทย นั่นเอง 
ดังนั้น หากประเทศไทยมีการกําหนดกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับระงับ

ขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักทฤษฎี

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนแนวคิดทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต และ

ประเทศฟลิปปนส  อีกท้ังประเทศไทยควรมีการจัดตั้งองคกรท่ีกําหนดใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการระงับขอพิพาททางปกครองโดยชุมชนในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะทําใหประเทศไทยมีกระบวนการการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม กับประเทศไทย 

ตลอดจนจะทําใหการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสุจริตโปรงใส และเท่ียงธรรม 

อีกท้ังหากมีการกําหนดบทบัญญัติในเร่ืองดังกลาวจะทําใหลดความแตกแยกของคนในสังคม และ

ยังสามารถสรางความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติไทยไดอยางย่ังยืนสืบตอไป 
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