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บทคัดยอ 
   วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับการคุมครอง

สิทธิ ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับหลักการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีถูกตอง 

โดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวกับกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของตางประเทศ และใน

ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย เพื่อสามารถแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไดอยางความเหมาะสม และถูกตองตามหลักการทางทฤษฎี  

   จากการศึกษา พบวา ในอดีตระหวางมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เกิดปญหาทางกฎหมายในระหวางกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให

มีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยปญหาทางกฎหมายเกิดอยูในชวงหลังจากท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยช้ีขาดในคดีเลือกตั้ง  จนถึงกอนมีการดําเนินการใน

กระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ซึ่งปญหาทางท่ี

เกิดข้ึนเกิดจากการบังคับใชกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎท่ีถูกออกโดยท่ีประชุมใหญ

ศาลฎีกา ไดแก ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณใน

คดีเลือกตั้งทองถ่ิน ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีเลือกตั้ง

ทองถ่ินท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปญหาการทบทวนคําส่ังใน

การรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน ซึ่งปญหาทางกฎหมายท้ังหมดเปนปญหาท่ีขัดตอ

หลักการตามทฤษฎีการคุมครองสิทธิ  อีกท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของ

                                                        
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สงผลทําใหเกิดข้ึนปญหาท่ีกระทบกับ

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองมีความโปรงใส สุจริต และ

เท่ียงธรรม 

   จากการศึกษาพบวา ในประเทศฝร่ังเศส มีการกําหนดระยะเวลาในการย่ืนคํารองตอ

ศาลชัดเจนวา สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูประสงคโตแยงคัดคาน

การเลือกตั้งอาจย่ืนเร่ืองพรอมกับบันทึกวาจาประจําวัน ท่ีจัดทําข้ึนโดยเจาหนาท่ีประจําหนวย

เลือกตั้ง จากนั้นผูวาการจังหวัดจะเสนอเร่ืองตอไปยังศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจ อีกท้ัง 

ประเทศฝรั่งเศสยังไดกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้งทองถ่ินนั้นมีสิทธิฟองตอ

ศาลเพื่อโตแยงผลการเลือกตั้ง นอกเหนือจากผูมีสวนไดเสียในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน โดยผูฟองคดี

อาจเสนอคําฟองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจโดยตรงดวยตนเองก็ได นอกจากนี้ ประเทศบราซิลมีศาล

เลือกตั้ง ซึ่งทําหนาท่ีในการรับจดทะเบียนพรรคการเมือง และควบคุมการเงินของพรรคการเมือง 

นอกจากนี้ ศาลเลือกตั้งยังมีหนาท่ีกําหนดวันเลือกตั้ง และตัดสินคดีความเกี่ยวกับความผิดหรือขอ

ขัดแยงท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง ตลอดจนกฎหมายในประเทศบราซิลไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของศาล

เลือกตั้งสวนภูมิภาคสามารถอุทธรณตอศาลสูงสุดได ตอเม่ือมีการฟองเพิกถอนการประกาศผล

คะแนนเลือกตั้ง หรือการฟองเพิกถอนคําส่ัง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอการเลือกตั้ง  

 

1. บทนํา 
   ในปจจุบันไดมีการทํารัฐประหารในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อันมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เปน

หัวหนาคณะ แตวิทยานิพนธฉบับนี้ไดจัดทําและศึกษากอนมีทําการรัฐประหารดังกลาว ดังนั้น 

ผูเขียนจึงยังคงจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้เพ่ือการศึกษาปญหาที่เกิดข้ึน เพราะในอนาคตหลังจากมี

การคืนอํานาจกลับสูประชาชน มีแนวโนมท่ีเช่ือไดวาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะถูก

นํากลับมาใชดังเดิม ซึ่งจะทําใหประเทศไทยกลับมามีการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนถ่ินตาม

ระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ังหนึ่ง และปญหาท่ีเกิดจากการศึกษานี้ก็จะกลับมามีผลทางกฎหมาย

อีกคร้ังเชนกัน โดยผูเขียนจะขอกลาวดังตอไปนี้ 

   นับตั้งแตประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มีการกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีสืบสวนและสอบสวน เพ่ือหา

ขอเท็จจริง ตลอดจนวินิจฉัยช้ีขาดปญหา โดยเฉพาะการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เกิดปญหาทางกฎหมายจากกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลัง

ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

ปญหาทางกฎหมายเกิดอยูในชวงหลังจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยช้ีขาดในคดี

เลือกตั้ง  จนถึงกอนมีการดําเนินการในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้ง
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เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ซึ่งปญหาทางท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการบังคับใชกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติและกฎที่ถูกออกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกา จึงจะขอสรุปถึงปญหาดังตอไปนี้ 

   1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณใน

คดีเลือกตั้งทองถ่ิน เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติ

เก่ียวกับการดําเนินคดีเลือกตั้งแลว ยังมีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545 ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ดังกลาวออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการ

วินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 ท่ีมีเนื้อหาเปนการกําหนด กระบวนการที่เก่ียวของกับการสืบสวนสอบ

และวินิจฉัยช้ีขาดในคดีเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกท้ังกฎดังกลาวยังมี

วัตถุประสงคเพ่ือทําใหกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

โปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม แตหลังจากมีการบังคับใชกฎ  เกิดปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการ

การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด เพราะเนื้อหาและกระบวนท่ีถูกกําหนดไวในระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 มี

ข้ันตอนและวิธีการที่ใชระยะเวลา อีกท้ังกฎดังกลาวยังไมไดมีการกําหนดระยะเวลาในการสืบสวน

และการสวบสวน ตลอดจนยังไมกําหนดระยะเวลาการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีแนนอน รวมถึงเนื้อหาของกฎยังไมมีการกําหนดระยะเวลาใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งใน

การยื่นคํารองตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน  

   2.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีเลือกตั้งทองถ่ินท่ี

ขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บัญญัติใหศาลอุทธรณมีอํานาจ

พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุม

ใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงไดประกาศ 

ระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธพิีจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2550 โดยปญหา

ดังกลาวเกิดจากหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยช้ีขาดในคดีเลือกตั้งและไดย่ืนคํารอง

ตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน การกระทําดังกลาวทําใหเกิดชองวางทางกฎหมายเนื่องจาก

เปนดุลพินิจแตเพียงฝายเดียวของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะใชดุลพินิจวาจะย่ืนคํารองหรือไม

ย่ืนคํารองในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน สงผลใหการกระทําดังกลาวตามกฎหมายจึงเปนการกระทบสิทธิ

ของผูเสียหาย ตลอดจนในกรณีท่ีหากคณะกรรมการการเลือกตั้งสงคํารองตอศาลอุทธรณ อีกท้ัง

หากศาลอุทธรณพิจารณาแลววาไมมีมูลก็สามารถออกคําส่ังไมรับคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง สงผลทําใหมีการระงับขอพิพาททางคดี และไมสามารถนําคดีดังกลาวมาฟองไดอีก  
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   3. ปญหาการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน 

เนื่องจากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ได

บัญญัติใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เนื่องจาก เกิดปญหาการออก

คําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณไมมีบรรทัดฐาน ในการกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการพิจารณา 

ทําใหการออกคําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณในแตละท่ีเกิดความไมแนนอน สงผลทําใหในคดีท่ีเกิด

ขอเท็จจริงเดียวกัน ขอกฎหมายเดียว แตมีการใชดุลพินิจในการรับคํารองท่ีแตกตางกัน เพราะ

วัตถุประสงคของกฎมีเนื้อหาเปนการกําหนด กระบวนการ หลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการ

กําหนดวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนและจะตองดําเนินกระบวนการโดยรวดเร็ว ตลอดจนวิธี

พิจารณาใดซ่ึงระเบียบนี้มิไดกําหนดไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหง ประมวลมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาบังคับเทาท่ีสามารถบังคับได แตปญหาท่ีเกิดจากท่ีเนื้อหาของกฎดังกลาวท่ี

นํามาบังคับใช กลับไมไดมีการกําหนดใหมีการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดี

เลือกตั้งทองถ่ิน เนื่องจากหากขอมูลท่ีไดจากคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไมเพียงพอ 

ศาลอุทธรณพิจารณาแลววาไมมีมูลก็สามารถออกคําส่ังไมรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สงผลทําใหมีการระงับขอพิพาททางคดี และไมสามารถนําคดีดังกลาวมาฟองไดอีก  

 

2. แนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   หลักการคุมครองสิทธิ หมายถึง หลักนิติรัฐมีความเก่ียวพันกันอยางย่ิงกับสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของปจเจกบุคคล

ในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น ดังนั้น เพ่ือเห็นแก

ความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแตละบุคคล รัฐจึงตองใหความ

เคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของ

ปจเจกบุคคลโดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายซึ่งผานความเห็นชอบจากตัวแทนของ

ประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้นจึงจะ

สามารถกระทําได ดังนั้นเพ่ือเปนการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลมิใหถูก

ละเมิดจากรัฐ จึงมีการวางหลักการตางๆ ไวมากมาย เชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผล

บังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เปนการเฉพาะเจาะจง การกําหนดใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพ หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ

มิไดและหลักประกันท่ีสําคัญคือหลักประกันการใชสิทธิในทางศาล ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญของ

การใหความคุมครองสิทธิในทางศาลแกปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกัน

ท้ังหลายจะปราศจากความหมายหากไมใหสิทธิแกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทาของรัฐ 
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เพ่ือใหองคกรศาลซึ่งเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางเขามาควบคุมตรวจสอบการการกระทาของรัฐ

ท่ีถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 

   การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย คือ การใชอํานาจตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะเลือกกระทํา

การหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแหงกฎหมาย การใช

ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย เร่ิมจากการพิจารณาคํารองหรือคําขอวาไดย่ืนถูกตองตามแบบ ข้ันตอน 

และระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมกอนมีคําส่ังรับหรือไมรับคํารองหรือคําขอ เม่ือไดรับคํารองไว

พิจารณาแลวตองใชดุลพินิจพิจารณาอยางอิสระเปนกลาง โปรงใส ไมบิดเบือนวัตถุประสงคหรือ

เจตนารมณของกฎหมาย ไมใชอํานาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ขณะเดียวกันจะตองสงวนและรักษาไวซึ่งประโยชนของสวนรวมดวย นอกจากนี้ การใชดุลพินิจของฝาย

ปกครองจะตองไมฝาฝนระเบียบภายในของฝายปกครองท่ีวางไวเปนแนวปฏิบัติ ตองใชดุลพินิจอยางมี

เหตุมีผลและไมขัดกับหลักกฎหมาย สวนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ เปนการใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร ไมสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพฤติการณแตละกรณี รวมถึงการใชดุลพินิจไมเปนไป

ตามสัดสวนของการกระทํา ซึ่งเปนหลักกฎหมายพ้ืนฐานท่ีกําหนดความสัมพันธของผูใชอํานาจปกครอง

กับผูอยูใตอํานาจปกครองใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแกกรณี ไดแก หลักความ

เหมาะสม คือการใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตามกฎหมาย หลักความจําเปน ตองออกคําส่ังทาง

ปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ

เปนไปได และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ หากผลของคําส่ังทางปกครองเกิดประโยชน

ตอสวนรวมนอยมากเม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนไดรับ 

   แนวคิดและหลักการที่เก่ียวกับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกระบวนการ

จัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1. หลักการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
     หลักการกระจายอํานาจถือเปนหลักการที่สําคัญอันดับแรก ดังท่ีแนวนโยบายพื้นฐานแหง

รัฐไดกําหนดถึงการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินไววา “รัฐตองกระจาย

อํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

สวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน

ท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญโดย

คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” 

   2.  หลักความเปนอิสระในการปกครองทองถิ่น  
     องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลายยอมมีความเปนอิสระภายใตหลักการกระจายอํานาจ 

ท้ังในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมี

อํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  

    

1095



 

   3.   หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น  
     ประชาชนในทองถ่ินทุกคนโดยเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้ง ถือวาเปนผูท่ีมีสวนรวมในการ

ปกครองทองถ่ินของตนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว 
   4.  กระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของประเทศไทย 
จาการประกาศใชกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินฉบับปจจุบัน เม่ือวันท่ี 17 

ตุลาคม พ.ศ. 2545 สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงถายโอนอํานาจในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัด

ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน จากกระทรวงมหาดไทยมาเปนอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 
3.  กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของ
ตางประเทศและประเทศไทย 
 

  3.1  กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของตางประเทศ 
ประเทศฝร่ังเศส มีการกําหนดระยะเวลาในการยื่นคํารองตอศาลชัดเจนวา สําหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูประสงคโตแยงคัดคานการเลือกตั้งอาจย่ืนเร่ืองพรอมกับบันทึก

วาจาประจําวัน ท่ีจัดทําข้ึนโดยเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตั้ง จากนั้นผูวาการจังหวัดจะเสนอเร่ืองตอไปยัง

ศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจ อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีอาจเสนอคําฟองตอศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขต

อํานาจโดยตรงดวยตนเองก็ได 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุดนั้นใหผูฟองย่ืนไดท่ี

สํานักงานผูวาการจังหวัดหรือสํานักงานยอยผูวาการจังหวัดท่ีผูฟองมีภูมิลําเนา 

กรณีท่ีเปนการฟองโดยผูวาการจังหวัด ใหผูวาการจังหวัดย่ืนคําฟองภายในระยะเวลา 15 วัน 

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให

ผูวาการจังหวัดย่ืนคําฟองภายในระยะเวลา 10 วัน สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 

กรณีท่ีผูฟองเปนบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูวาราชการจังหวัด ตองย่ืนคํารองภายในระยะเวลา 5 วัน 

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และตอง

ย่ืนคําฟองภายในระยะเวลา 10 วัน สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาภาค 

กรณีท่ีผูใดประสงคโตแยงคัดคานผลการเลือกตั้งดวยวิธีการย่ืนเร่ืองพรอมไปกับบันทึกวาจา

ประจําวันท่ีจัดทําข้ึนโดยเจาหนาท่ีประจําหนวยเลือกตั้ง เม่ือไดย่ืนเร่ืองไป แตเจาหนาท่ีของจังหวัดเสนอ

เร่ืองไปยังศาลปกครองลาชาเอง เชนนี้ไมถือวาเปนการฟองท่ีเกินระยะเวลา ศาลปกครองตองรับฟอง 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีผูฟองคดีตองย่ืนฟองคดีตอศาลท่ีไมมีเขตอํานาจหรือฟองผิดศาล การฟองนี้ไม

สงผลใหระยะเวลาสะดุดหยุดลง 

นอกจากนี้ ประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดใหผูมีสิทธิฟองคดีเลือกตั้งทองถ่ิน เชน 

1. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตเลือกตั้งทองถ่ินนั้นมีสิทธิฟองตอศาล

ปกครองเพ่ือโตแยงผลการเลือกตั้ง 
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2. ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทองถ่ินนั้น แมจะไดรับการ

เลือกตั้งหรือไมก็ตาม มีสิทธิฟองตอศาลปกครองเพ่ือโตแยงผลการเลือกตั้ง เปนตน 

 ประเทศบราซิล ไดมีการกําหนดองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบการเลือกตั้งใน

ประเทศบราซิล ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูพิพากษาศาลเลือกตั้ง ศาลเลือกตั้ง

ภูมิภาค ซึ่งจะมีอยูในทุกๆรัฐของประเทศบราซิล และศาลเลือกตั้งสูงสุด 

 ประเทศบราซิลมีศาลเลือกตั้ง (Electoral Court) ซึ่งทําหนาท่ีในการรับจดทะเบียน

พรรคการเมือง และควบคุมการเงินของพรรคการเมือง นอกจากนี้ ศาลเลือกตั้งยังมีหนาท่ีกําหนด

วันเลือกตั้ง และตัดสินคดีความเกี่ยวกับความผดิหรือขอขัดแยงท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง 

1) ศาลเลือกตั้งสูงสุดถูกจัดตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1932 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะยุติการ

โกงการเลือกตั้ง และเพ่ือใหมีอํานาจเหนือศาลเลือกตั้งท้ังหมด และเพ่ือทําหนาท่ีควบคุมบทบาท

ทางพรรคการเมือง มีอํานาจในการอนุญาตหรือยกเลิกการลงทะเบียนพรรคการเมือง การ

ลงทะเบียนของผูสมัครและรับรองการเลือกตั้ง วางระเบียบและควบคุมการแทรกแซงทางส่ือ

โทรทัศนและวิทยุของพรรคการเมืองในชวงเวลาระหวางท่ีมีการเลือกตั้ง 

2) ศาลเลือกตั้งภูมิภาค มีกําหนดใหมีศาลเลือกตั้งภูมิภาคในเมืองหลวงในแตละรัฐและ

ในสวนกลาง โดยคัดเลือกมาจาก 

คําวินิจฉัยของศาลเลือกตั้งสวนภูมิภาคจะอุทธรณตอศาลสูงสุดได ตอเม่ือ 

ก. คําวินิจฉัยของศาลเลือกตั้งสวนภูมิภาคขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ข. เกิดปญหาการตีความกฎหมายระหวางศาลเลือกตั้งสองศาล หรือมากกวานั้น 

ค. เกิดการฟองรองเก่ียวกับเร่ืองการขาดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือการ

ประกาศผลรับรองผูชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ง. เม่ือมีการฟองเพิกถอนการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง หรือการฟองเพิกถอนคําส่ัง 

ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอการเลือกตั้งในสวนภูมิภาคหรือสวนกลาง 
 

 3.2  กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของประเทศ
ไทย 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งใหมีหนาท่ีควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

กลาวโดยสรุปอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดังนี้ 

   1) อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ซึ่งการ

ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้ง หรือดําเนินการจัดใหมีการออกเสียงประชามตินั้นจะตอง

ดําเนินการโดยองคกรท่ีมีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตอํานาจหรือภายใตบังคับของฝายการเมือง 

ซึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเปนมาตรการอันสําคัญท่ีรัฐธรรมนูญปจจุบันไดสรางข้ึน ก็

เพ่ือใหการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามตินั้นเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มาตรการ
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ตางๆ ท่ีทําใหการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม อาทิเชน การแบงเขตเลือกตั้ง การจัดทําบัญชี

รายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง ท้ังนี้รายละเอียดในการกําหนดอํานาจหนาท่ี

จะไปบัญญัติไวในกฎหมายลําดับรองลงไป เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 เปนตน 

   2) อํานาจในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงเก่ียวกับการ

เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ลักษณะเดนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็คือ การกําหนดให

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจอยางเต็มท่ีในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือ

ขอโตแยงเก่ียวกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ รวมท้ังการส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม 

แตอยางไรก็ตามอํานาจในสวนนี้ถูกลดทอนลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 โดยคงใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งอยางเต็มท่ีในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ี

ขาดเร่ืองรองคัดคานการเลือกตั้งเฉพาะกอนประกาศผลการเลือกตั้งเทานั้น (มาตรา 239 ) สวน

หลังประกาศผลการเลือกตั้งอํานาจการวินิจฉัยช้ีขาดใหเปนอํานาจของศาลฎีกา(กรณีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา) ศาลอุทธรณ (กรณีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน) 

   3) อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ควบคุมการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติสามารถดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. วิ เคราะหปญหาการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังให มีการเลือกตั้ งใหม ภายหลังที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ศึกษากรณี การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
   นับตั้งแตประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มีการกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีสืบสวนและสอบสวน เพ่ือหาขอเท็จจริง 

ตลอดจนวินิจฉัยช้ีขาดปญหา โดยเฉพาะการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากการศึกษา พบวา  

เกิดปญหาทางกฎหมายจากกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยปญหาทาง

กฎหมายเกิดอยูในชวงหลังจากท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยช้ีขาดในคดีเลือกตั้ง  จนถึงกอนมี

การดําเนินการในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ซึ่งจะขอ

กลาวดังตอไปนี ้
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   1)  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณในคดี

เลือกตั้งทองถ่ิน 

    คณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอํานาจตามกฎหมายออกกฎ คือ ระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 แตหลังจากมีการบังคับใชกฎ  

เกิดปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด เพราะเนื้อหาและกระบวนที่

ถูกกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 

2554 มีข้ันตอนและวิธีการท่ีใชระยะเวลา อีกท้ังกฎดังกลาวยังไมไดมีการกําหนดระยะเวลาในการสืบสวน

และการสวบสวน ตลอดจนยังไมกําหนดระยะเวลาการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ี

แนนอน รวมถึงเนื้อหาของกฎยังไมมีการกําหนดระยะเวลาใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการย่ืนคํา

รองตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน สงผลทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ 

ข้ันตอน วิธีการ ในการบังคับใชกฎหมายท่ีลาชา เนื่องจากเนื้อหาในบทบัญญัติของกฎดังกลาว มีลักษณะ

เปนการสรางข้ันตอนเกินความจําเปน จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูมีสวนไดเสียในการเลือกตั้ง คือ 

ผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังผูชนะการเลือกตั้ง และผูแพการเลือกตั้ง เพราะการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมี

ผลกระทบโดยตรงตอผูชนะการเลือกตั้งในสวนของระยะเวลาในการดํารงตําแหนง เนื่องจากหากมีการ

วินิจฉัยช้ีขาดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสงผลตอผูชนะการเลือกตั้งท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการลิดรอน

สิทธิในระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีมีระยะเวลาจํากัดเพียง 4 ป ตอหนึ่งสมัยวาระการดํารงตําแหนง อีก

ท้ังการกระทําดังกลาวเปนการกระทบสิทธิตอผูแพการเลือกตั้งท่ีถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําส่ัง

วินิจฉัยใหถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง สงผลใหถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเปนเวลา 1 ป อีกท้ัง ดังนั้นการท่ี

ย่ืนคํารองลาชาทําใหเกิดผลเสียหายท่ีชัดเจนคือผูถูกรองหรือผูคัดคานยังคงปฏิบัติหนาท่ีอยูจนกวา

คณะกรรมการการการเลือกตั้งจะย่ืนคํารองตอศาล อาจมีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบแสวงหา

ผลประโยชนใหกับตนเอง  

  ดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การกระทําดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกตั้งสงผล

ทําใหเกิดความเสียหายแกทองถ่ิน และเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือทําใหกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการ

เลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความโปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

 2)  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีเลือกตั้งทองถ่ินท่ีขัด

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม บัญญัติให

ศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่

ท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงไดประกาศ 
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ระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2550 โดยกฎดังกลาวได

กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเพียงผูเดียว ท่ีสามารถย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้ง

ทองถ่ิน สงผลทําใหเกิดชองวางทางกฎหมายเนื่องจากเปนดุลพินิจแตเพียงฝายเดียวของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งท่ีจะใชดุลพินิจวาจะย่ืนคํารองหรือไมย่ืนคํารองในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน สงผลใหการกระทํา

ดังกลาวตามกฎหมายจึงเปนการกระทบสิทธิของผูเสียหาย ตลอดจนในกรณีท่ีหากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งสงคํารองตอศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณพิจารณาแลววาไมมีมูลก็สามารถออกคําส่ังไมรับคาํรอง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สงผลทําใหมีการระงับขอพิพาททางคดี และไมสามารถนําคดีดังกลาวมา

ฟองไดอีก ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการรวบรวมขอมูลสง

ศาลไมเพียงพอ หรือเปนดุลพินิจแตเพียงฝายเดียวของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเสนอขอมูล 

พยานหลักฐานตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน สงผลทําใหศาลอุทธรณไมรับคํารองดังกลาว การ

กระทําดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงทําใหผูเสียหายท่ีเขามารองเรียนตอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในคดีเลือกตั้งจึงไดรับผลกระทบ และไมสามารถฟองรองในคดีดังกลาวไดอีก 

  ดังนั้น จะเห็นไดวา จากการบังคับใชระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณา

และวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2550 ซึ่งมีสถานะเปนกฎ ท่ีเนื้อหาท่ีขัดตอหลักทฤษฎีการคุมครองสิทธิ จึงเปนการ

กระทําท่ีสงผลทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชกฎซึ่งขัดตอหลักทฤษฎีการคุมครองสิทธิ 

อีกท้ังยังสงผลเสียตอวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทําให

กระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งโดยเฉพาะกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้ง

ใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

ความโปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม นั่นเอง 

 3)  ปญหาการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน 

  จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 

ไดบัญญัติใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาจึงได

ประกาศ ระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2550 อีกท้ังจากการที่

ประเทศไทยไดแบงศาลอุทธรณ ออกเปน 10 เขต ทําใหเกิดปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการย่ืนคํา

รองตอศาลซึ่งเกิดปญหาจากการบังคับใชกฎ และเกิดปญหาจากการใชดุลพินิจในการรับคดีของศาล

อุทธรณคดีเลือกตั้งทองถ่ิน เนื่องจาก เกิดปญหาการออกคําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณไมมีบรรทัดฐาน ใน

การกําหนดรูปแบบและขอบเขตของการพิจารณา ทําใหการออกคําส่ังรับคดีของศาลอุทธรณในแตละท่ีเกิด

ความไมแนนอน สงผลทําใหในคดีท่ีเกิดขอเท็จจริงเดียวกัน ขอกฎหมายเดียว แตมีการใชดุลพินิจในการ
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รับคํารองท่ีแตกตางกัน อีกท้ังเกิดปญหาท่ีเกิดจากท่ีเนื้อหาของกฎดังกลาวท่ีนํามาบังคับใช กลับไมไดมี

การกําหนดใหมีการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน เนื่องจากหากขอมูล

ท่ีไดจากคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีไมเพียงพอ ศาลอุทธรณพิจารณาแลววาไมมีมูลก็สามารถ

ออกคําส่ังไมรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สงผลทําใหมีการระงับขอพิพาททางคดี และไม

สามารถนําคดีดังกลาวมาฟองไดอีก ซึ่งความผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการรวบรวมขอมูล

สงศาลไมเพียงพอ เกิดจากการใชดุลพินิจแตเพียงฝายเดียวของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเสนอ

ขอมูล พยานหลักฐานตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน ทําใหศาลอุทธรณไมรับคํารองดังกลาว  

 ดังนั้น จากการท่ีระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับ

การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.

2550 ซึ่งมีสถานะเปนกฎ เปนการบังคับใชกฎท่ีสงผล ทําใหเกิดปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช

กฎซึ่งขัดตอหลักทฤษฎีการคุมครองสิทธิ และบังคับใชกฎดังกลาวยังเปนการกระทําท่ีไมสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในเร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

 

5. ขอเสนอแนะ 
 สําหรับแนวทางการแกไขในปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิ

หรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยนั้น ผูเขียนขอเสนอทางแกไขปญหาดังตอไปนี้ 

 

5.1 ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในกระบวนการย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณในคดี
เลือกตั้งทองถิ่น 

 ผูเขียนเห็นควรใหประเทศไทยนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิด

ทฤษฎีการคุมครองสิทธิมาปรับใชในประเทศไทย โดยการแกไขกฎหมายและมีการตราบทบัญญัติท่ีมี

ขอบเขตของเนื้อหาเปนการกําหนดใหการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาดมีระยะเวลาในการสืบสวน

สอบสวน และการออกคําวินิจฉัยช้ีขาดจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 1 ป ตามท่ี

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 กําหนด และนับจากวันท่ี

มีคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองย่ืนคํารองตอศาล

อุทธรณคดีเลือกตั้งทองถ่ิน ภายใน 10 วันแบบในประเทศฝร่ังเศส อีกท้ังการกําหนดดังกลาวจะสงผลทํา

ใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชบังคับใชกฎหมายในเรื่องระยะเวลาในกระบวนการย่ืน

คํารองตอศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ินไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถูกตองตาม

หลักการคุมครองสิทธิ อีกท้ังยังเปนการทําใหการบังคับใชกฎเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติและสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ตลอดจนยังทําใหกระบวนการยุติธรรมในคดีการเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส สุจริต และเท่ียงธรรม  
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5.2 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีเลือกตั้งทองถิ่นที่ขัด
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 ผูเขียนเห็นควรใหประเทศไทยนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศฝร่ังเศสและควรนําแนวคิด

ทฤษฎีการคุมครองสิทธิมาปรับใชในประเทศไทย โดยการแกไขกฎหมายและมีการตราบทบัญญัติท่ีมี

ขอบเขตของเนื้อหาเปนการกําหนดใหมีสวนไดเสียในคดีเลือกตั้งทองถ่ินมีสิทธิสามารถการย่ืนคํารองตอ

ศาลแบบในประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนจะตองมีการบังคับใชกฎหมายโดยการยึดหลักการตามทฤษฎีการ

คุมครองสิทธิ ซึ่งกฎหมายในประเทศไทยควรระบุใหมีการกําหนดคูความรวมท่ีมาจากผูรองในช้ันการ

สืบสวนและสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีกท้ังไมควรมีการกําหนดในกฎหมายให

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเพียงผูเดียวในการมีอํานาจย่ืนคํารองในกรณีดังกลาวตอศาล โดย

กําหนดใหผูมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาล และมีสิทธิย่ืนฟองตอศาลเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติใน

ระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2550 วา “กอนวันท่ีศาลมีคําส่ัง

วินิจฉัยใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผู มีสวนไดเสียในคดีสามารถย่ืนคํารองเปนคูความรวมกับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือดําเนินคดีในช้ันศาลอุทธรณ และหากมีหลักฐานตามสมควรวาการเลือกตั้ง

เปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสิบคน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอในเขตเลือก ดั้งนั้น สามารถ

ย่ืนคัดคานการเลือกตั้งตอศาลอุทธรณไดโดยตรง แตท้ังนี้ตองเปนขอกลาวหาใหมและคณะกรรมการการ

เลือกตั้งไมเคยไดวินิจฉัยช้ีขาดในเร่ืองดังกลาวมากอน” ซึ่งการกําหนดดังกลาวจะสงผลทําใหประเทศไทย

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชบังคับใชกฎหมายในเร่ืองการคุมครองสิทธิผูมีสวนไดเสียในคดี

เลือกตั้งทองถ่ินใหมีสิทธิสามารถการย่ืนคํารองตอศาลคดีเลือกตั้งทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  

 

5.3  ปญหาการทบทวนคําสั่งในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถิ่น 
 ผูเขียนเห็นควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและ

วินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2550 โดยการกําหนดใหมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการทบทวนคําส่ังในการรับคดีของ

ศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ินอยางชัดเจน  

 นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นควรใหประเทศไทยนําหลักการแนวคิดแบบในประเทศบราซิล และควร

นําแนวคิดทฤษฎีการคุมครองสิทธิมาปรับใชในประเทศไทย โดยการกําหนดใหคําส่ังรับคดีเลือกตั้ง

ทองถ่ินของศาลอุทธรณคดีเลือกตั้งทองถ่ิน สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไดอีก

ช้ัน โดยการกําหนดดังกลาวจะสงผลทําใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชบังคับใชกฎใน

เร่ืองการคุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียจากคําส่ังในการรับคดีของศาลอุทธรณในคดีเลือกตั้งทองถ่ินได

อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถูกตองตามหลักการคุมครองสิทธิ อีกท้ังยังเปนการทําให

กระบวนการในการเพิกถอนสิทธิหรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมภายหลังท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
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รับรองผลการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกท้ังยังสงผลตอวัตถุประสงคของ

กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหกระบวนการยุติธรรมในคดีเลือกตั้งทองถ่ิน

เกิดความเปนธรรม และยังเปนการสงผลตอผูมีสวนไดเสียในคดีเลือกตั้งทองถ่ินใหไดรับสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางไดถูกตอง และเหมาะสมตอไป 
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