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บทคดัย่อ 

 การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น 

เป็นกระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการ

กระจายอ านาจปกครอง โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะท าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลหรือ

คณะบุคคลให้เข้ามาดูแลกจิการและบริหารงานภายในท้องถิ่นแทนตน ผ่านการเลือกตั้งซ่ึงจะต้อง

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หลักการเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือหลักการเลือกต้ัง

ที่ยุติธรรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่รัฐจะต้องจัดให้การเลือกต้ังน้ันด าเนินไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีการคัดค้านการเลือกตั้ง หากเหน็ว่า

การเลือกต้ังน้ันมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังน้ัน กระบวนการทางกฎหมายหรือ

มาตรการต่างๆ ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงนับว่ามีความส าคัญอย่างย่ิง แต่ในขณะเดียวกัน

สทิธแิละเสรีภาพของประชาชนย่อมได้รับการคุ้มครอง 

 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา 

พบว่า องค์กรที่มีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นองค์กรตุลาการในระบบศาลยุติธรรม 

ทั้งน้ี โดยใช้ช่วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอ านาจของแต่ละองค์กร แม้ว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะก าหนดศาลอุทธรณ์มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการเลือกตั้งด้วย แต่กเ็ป็นเพียงเฉพาะกรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเท่าน้ัน เมื่อ

พิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมาย จะเห็นว่า กฎหมายหาได้เปิดช่องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิทางศาลหรือย่ืนค าร้องต่อศาลได้โดยตรงดังเช่น

การใช้อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากน้ี การก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกบัการเลือกตั้งในบางกรณี โดยเฉพาะการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ เป็นเร่ืองที่ขัดต่อหลักประกนัในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนภายใต้หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการใช้สิทธิทางศาลและหลักการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ เพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าดังกล่าว 

                                                 


 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์


 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั 

 

136



2 

 

    
  

เมื่อพิจารณาในด้านกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ยังพบว่า การก าหนดเขตอ านาจศาล

โดยให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด

คดีการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและ

การบริหารจัดการคดีของศาล เน่ืองจาก คดีการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นคดีที่มีนิติวิธีในทางกฎหมาย

แตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามหลักทฤษฎีการแบ่งแยกระบบ

ศาล ที่ประสงค์จะให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปตามความรู้ ความเช่ียวชาญของผู้

พิพากษาหรือศาลในแต่ละระบบ จากกรณีดังกล่าว จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์

ถึงสภาพปัญหาในทางกฎหมาย ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้ง

หลักกฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสมในการน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกต้ังท้องถิ่นของ

ประเทศไทย ให้มีประสทิธภิาพต่อไป  

1.  บทน า 

จากกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม 

ก าหนดให้ศาลอุทธรณ์ รวมถึงศาลอุทธรณ์ภาค มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งและการเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดย

มาตรา 239 วรรคหน่ึง ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจเดด็ขาดในการวินิจฉัยช้ีขาด

ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง และวรรคสี่

ก  าหนดว่า หากประกาศผลการเลือกตั้งแล้วให้เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาและวินิจฉัย

และให้ค าสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ทั้งน้ี โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอ านาจย่ืนค าร้อง

ต่อศาลหรือใช้สิทธิทางศาลหากมีหลักฐานอันควรเช่ือว่าการเลือกตั้งน้ันมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม 

 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะได้สิ้ นสุดลง ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 แต่คดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการ

เพิกถอนสทิธเิลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยังคงอยู่ในอ านาจการ

พิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่อไป ทั้งน้ี ตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557 เร่ือง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและ

การเพิกถอนสทิธเิลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจ

ที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เหน็ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการตรวจสอบการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

ประสงค์จะให้ศาลยุติธรรมเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอ านาจเบด็เสรจ็ ดังเช่นการใช้อ านาจที่ผ่านมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบแนวค าวินิจฉัยหรือ
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ค าสั่งศาลในคดีการเลือกต้ังท้องถิ่นที่ผ่านมา ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน 

ผู้เขียนเห็นว่า มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลและเขต

อ านาจศาลในการพิจารณาคดีในคดีการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังน้ี 

 ประการที่หน่ึง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการย่ืนค าร้องต่อศาล 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ สิทธิในการย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ตรวจสอบค าสั่งหรือมติของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งน้ี โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 239 วรรคสอง และวรรคสี่ ก าหนดให้การย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้มีการเลือกตั้งใหม่

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แม้จะมีกฎหมาย

ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิตรวจสอบการ

เลือกตั้งได้ โดยวิธีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แต่การใช้สิทธิดังกล่าว ก็เป็นเพียงการย่ืนค าร้องต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 102 เท่าน้ัน ซ่ึงอ านาจในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

ยังคงเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะวินิจฉัยและสั่งการได้เอง โดยอาศัยระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยช้ีขาด พ.ศ. 2554 ซ่ึง

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนด กล่าวคือ หากยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง ค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด หรือแม้ว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว กย็ังคงเป็น

อ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

เพียงแต่การช้ีขาดกรณีดังกล่าว เป็นอ านาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคโดยมี

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ย่ืนค าร้องต่อศาล หรือมิฉะน้ัน คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมี

ค าสั่งให้ยกค าร้องของผู้คัดค้านโดยไม่มีการย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือตรวจสอบการเลือกตั้งต่อไป 

จึงเหน็ได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งน้ันนับว่ามีบทบาทส าคัญในการใช้อ านาจทั้งกรณีก่อนและ

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง ในขณะที่ศาลอุทธรณ์ แม้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 จะก าหนดให้มีอ านาจในการตรวจสอบการเลือกตั้งด้วย แต่กเ็ป็นเพียงเฉพาะ

กรณีหลังประกาศผลการเลือกต้ังแล้วเท่าน้ัน และยังต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

เป็นผู้ใช้สิทธิทางศาลหรือย่ืนค าร้องต่อศาล กฎหมายหาได้เปิดช่องให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือตรวจสอบการเลือกตั้งได้โดยตรง ทั้งโดยผล

ของกฎหมายดังกล่าว ยังก าหนดให้ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้เพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังเป็นที่สุด โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ อันเป็นการขัดต่อหลักประกันในการคุ้มครอง

สทิธแิละเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทางศาล 

และไม่สอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริงหรือหลักการเลือกตั้งที่ยุติธรรม ซ่ึงเป็น

หลักการที่รัฐจะต้องจัดให้การเลือกต้ังน้ันเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีการคัดค้านการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หากมีหลักฐานอันควรเช่ือ

ได้ว่าการเลือกต้ังน้ันมิได้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  

ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคสี่ ก าหนดให้

ค าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด โดยที่กระบวนการพิจารณาคดี ตั้งแต่การย่ืนค าร้องไปจนถึงการ

พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาดคดี อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเท่าน้ัน จึงเป็น

ลักษณะการพิจารณาและตัดสินคดีโดยศาลเพียงศาลเดียว ดังน้ัน หากการพิจารณาและตัดสิน

คดีของศาลมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง จึงไม่อาจได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยศาลที่สูงกว่า

ตามหลักการทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญของคดีการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น โดยเฉพาะคดีที่ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ถือเป็นคดีที่มีความส าคัญที่มีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน และหลักการปกครองประเทศ

ในระบอบประชาธปิไตย ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลดังกล่าวจึงควรได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง

และรอบคอบ เพราะหากค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง ย่อมเป็นเร่ือง

ที่ส่งผลกระทบต่อความยุติธรรม การบริหารราชการประเทศ รวมถึงความเช่ือมั่นศรัทธาของ

ประชาชนที่มีต่อองค์กรศาลยุติธรรมต่อไป  

ประการที่สาม ปัญหาความคลุมเครือของกฎหมายในการก าหนดเขตอ านาจศาล 

จากกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม ก าหนดว่า 

ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อพิจารณาถ้อยค าในบทบัญญัติ

ของกฎหมาย จะเห็นว่า อ านาจศาลในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นแบ่ง

ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง และอ านาจ

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ัน 

ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดของกฎหมายก าหนดค านิยามไว้ชัดเจนว่า “คดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง” 

จะต้องเป็นคดีลักษณะใด มีหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการใช้สทิธทิางศาลอย่างไร จึงท าให้เกิดความ

สับสนและความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในการย่ืนฟ้องคดีทั้งศาลปกครองและ

ศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม โดยศาลทั้งสองระบบต่างปฏิเสธที่จะรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณา

วินิจฉัย โดยให้เหตุผลท านองว่า คดีไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด (ค าสั่งของ

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.43/2553, ฟ.32/2553, ฟ.45/2553, ฟ.48/2553 

ค าสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 3071/2555, 49/2557, ค าสั่งคดี

เลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดงที่ 340/2553) จึงถือเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ

สทิธแิละเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับความคุ้มครองจากศาล

อย่างแท้จริง 
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ประการที่สี่  ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคในการ

พิจารณาคดี เน่ืองจากคดีการเลือกตั้งท้องถิ่น ถือเป็นคดีพิเศษที่มีระบบวิธีพิจารณาคดีและหลัก

กฎหมายที่น ามาใช้แก่คดี แตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปที่อยู่ในอ านาจของศาลอุทธรณ์

และศาลอุทธรณ์ภาค ในขณะที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่างมีความคุ้นเคยกับระบบวิธี

พิจารณาคดีแบบกล่าวหาและใช้หลักกฎหมายเอกชนเป็นส่วนใหญ่ในการปรับใช้แก่คดี จึงส่งผล 

เกิดปัญหาในทางปฏบัิติเกี่ยวกับการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย อาทเิช่น ศาลอุทธรณ์ภาค

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหามากกว่าระบบไต่สวน (สุทธิพล ทวีชัยการ, 2555: 

72) หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคในแต่ละศาลขาดความเป็นเอกภาพในการพิจารณาและ

วินิจฉัยคดีซ่ึงเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน จึงถือเป็นการสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่มี

ข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง (ประพาฬ อนมาน, 2553: 45) 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการใชส้ิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี

การเลือกตั้งทอ้งถิน่ 

  การเลือกตั้งเป็นกลไกของการใช้อ านาจอธิปไตย หรือการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

ของประชาชน โดยวิธีการที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความ

ต้องการของตนเพ่ือไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตน (วัชรา ไชยสาร, 2544: 11) ผ่านการเลือกตั้ง

ซ่ึงจะต้องเป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม หลักการเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือหลักการ

เลือกต้ังที่ยุติธรรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่รัฐจะต้องจัดให้การเลือกต้ังน้ันเป็นไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย รวมทั้งเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีโอกาสคัดค้านการเลือกตั้งหากการ

เลือกต้ังน้ันมิได้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม 

สทิธเิลือกตั้งจึงเป็นสทิธทิางการเมืองประการหน่ึงในบรรดาสิทธิทางการเมืองทั้งหลาย

ที่ได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของประเทศที่มีการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2552: 325) ดังน้ัน สิทธิเลือกตั้ง จึงเป็นสิทธิพลเมือง

ที่รัฐธรรมนูญมุ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐ และมักจะเป็นสิทธิ

เสรีภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองน่ันเอง (วีระ โลจายะ, 2532: 31) เมื่อมีการ

กระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้การเลือกตั้งน้ันมิได้เป็นไปโดย

สจุริตและเที่ยงธรรม จึงเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของประชาชน ดังน้ัน 

กระบวนการหรือมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงเป็นหลักประกัน

ส าคัญในการคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงมีหลักการที่ส าคัญ ดังน้ี 

2.1 หลักการคุ้มครองสทิธเิสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ได้แก่ หลักนิติรัฐ 

เป็นหลักการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การใช้อ านาจรัฐจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่วางไว้

ล่วงหน้า บนพ้ืนฐานความเช่ือว่าจะสามารถปกป้องสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนให้ด ารงอยู่อย่าง

มั่นคง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หน่ึง รัฐและองค์กรของรัฐจะกระท าการใด

ต้องอาศัยอ านาจที่กฎหมายให้ไว้และต้องท าตามกฎหมายดังกล่าว ประการที่สอง ต้องมีการ
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เยียวยาและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้กระท านอกขอบเขตของ

กฎหมายและไปกระทบต่อสทิธเิสรีภาพของประชาชน โดยต้องจัดให้มีองค์กรหรือผู้วินิจฉัยในการ

ท าหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 109-110) นอกจากน้ี หลักนิติรัฐ

ยังมีหลักการย่อยบางประการและเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการแบ่งแยกอ านาจ 

ซ่ึงเป็นหลักการที่ก  าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ สามารถควบคุม 

ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจซ่ึงกนัและกนัได้ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

เป็นหลักการที่รัฐต้องให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

การแทรกแซงสทิธเิสรีภาพของปัจเจกบุคคล จะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายซ่ึงผ่านความเหน็ชอบ

ของตัวแทนประชาชนเท่าน้ัน (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555: 22-23) และหลักการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนทางศาล เป็นหลักการให้สิทธิแก่ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือเรียกร้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิด และครอบคลุมไปถึงสิทธิเรียกร้องของ

ปัจเจกบุคคลตามกฎหมายมหาชน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามสิทธิเรียกร้องของตน 

(เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 111) 

2.2 หลักการใช้สิทธิทางศาล ในรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตย จะมีการใช้อ านาจผ่าน

องค์กรหลัก 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ การใช้อ านาจ

ขององค์กรตุลาการจะผ่านหน่วยงานซ่ึงท าหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษาอรรคคดี เรียกว่า 

“ศาล” ระบบศาลของแต่ละประเทศน้ัน จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้ นอยู่กับประวัติศาสตร์

หรือพัฒนาการทางด้านกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ (สรธร ธนโชตโภคิน, 2556: 40) 

หลักการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย จึงเป็นหลักการที่น ามาใช้เพ่ือถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้

อ านาจซ่ึงกันและกัน โดยมิให้อ านาจหน่ึงอ านาจใดล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

หากมีการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วกจ็ะถูกตรวจสอบถึงความชอบด้วย

กฎหมายของกระท าดังกล่าวโดยศาล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางในการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ ดังน้ัน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่าน

กระบวนการยุติธรรมทางศาล จึงหมายถึง การใช้สิทธิทางศาล เช่น การใช้สิทธิย่ืนค าร้องหรือฟ้อง

คดีต่อศาลยุติธรรม หรือการใช้สิทธิย่ืนค าร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เป็นต้น (บุญชัย 

วสนุธรา, 2552: 86-87)  

 หลักการส าคัญอกีประการหน่ึงที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาล คือ หลักการด าเนิน

คดีอาญาโดยประชาชน ซ่ึงมีแนวคิดว่า ประชาชนทุกกคนมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง ซ่ึงประชาชนทุกคนเป็นผู้เสยีหาย โดยไม่ต้องค านึงว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก

การกระท าความผิดอาญาฐานใดฐานหน่ึงหรือไม่ เพราะคดีอาญาบางเร่ืองเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อส่วนรวม ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา

ต่อศาลได้เอง (วรินทร แต้ประยูร, 2545: 43-44) เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

การจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่น หากมิได้เป็นไปโดย
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สุจริตและเที่ยงธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนโดยตรง จึงถือว่าประชาชนผู้มีสทิธเิลือกตั้งทุกคนเป็นผู้เสียหาย และชอบที่

จะใช้สิทธิทางศาลเพ่ือตรวจสอบการกระท าดังกล่าวอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสิทธิของตน

และผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติ 

อย่างไรกต็าม การก าหนดให้ศาลใดมีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเร่ืองใด น้ัน 

จ าเป็นต้องพิจารณาถึงหลักแนวคิด ทฤษฎีของกฎหมาย เกี่ยวกับการแบ่งแยกระบบศาล ทั้งน้ี

เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปหลักนิติวิธีของกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว กล่าวคือ 

หากเป็นคดีในทางกฎหมายเอกชน เช่น คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป ศาลที่ควรมีเขตอ านาจ ได้แก่ 

ศาลยุติธรรม ส่วนคดีในทางกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปจะไม่ขึ้นศาลยุติธรรม แต่ควรขึ้นศาลพิเศษ

ซ่ึงมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดใีนเร่ืองน้ัน ๆ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2550: 10-13) 

3.  การใชส้ิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งทอ้งถิน่

ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศอังกฤษ ก าหนดให้ผู้เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง โดยท าเป็นค าร้องระบุมูลเหตุแห่งการคัดค้าน

เสนอต่อศาลเลือกตั้ง (Election Court) ซ่ึงจัดอยู่ในระบบศาลยุติธรรม และเป็นศาลที่มีเขต

อ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่มีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่เขตเลือกตั้งน้ันตั้งอยู่ในเขตศาล (ปพนธีร์ ธีระพันธ์, 2553: 58-59) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา : มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้มีสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อศาลได้โดยตรง โดยท าเป็นค าร้องระบุมูลเหตุแห่งการ

คัดค้านตามที่กฎหมายก าหนดย่ืนต่อศาล Superior Court ซ่ึงเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณา

และวินิจฉัยคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Elections Code, 

Sec.16100, 16400) ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขต

เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมถึงผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี

การเลือกตั้งท้องถิ่นต่อศาลปกครอง ซ่ึงเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการ

เลือกตั้งท้องถิ่น (จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา และคณะ, 2556: 58-61) และประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิย่ืนค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงประกอบด้วย ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ และศาลรัฐธรรมนูญมลรัฐ เกี่ยวกับความชอบด้วย

กฎหมายของการเลือกตั้ง (กติติพัฒน์ สวุรรณนัจศิริ, 2555: 119-121) 
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4.  สรุปและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่ผู้เขียนได้ศึกษาและน าเสนอให้เห็นถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิด 

ทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน และข้อมูลทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ ท าให้ทราบถึง

สภาพปัญหาทางกฎหมายบางประการซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว โดยเฉพาะ

ปัญหาที่เกดิขึ้นซ่ึงมีผลกระทบต่อสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางศาล

อันเป็นผลมาจากการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีความ

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การใช้สิทธิทางศาลและเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศไทย 

ดังต่อไปน้ี 

4.1 เหน็ควรก าหนดหลักการเกี่ยวกบัการใช้สทิธทิางศาลในการตรวจสอบการเลือกต้ัง

ท้องถิ่น โดยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 102 ดังน้ี  

“มาตรา 102 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด

แล้ว หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอในเขต

เลือกตั้งน้ันเหน็ว่า การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ันเป็นไปโดยทุจริต

หรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิย่ืนค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งภายในก าหนดสามสบิวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีค าสั่งไม่รับเร่ืองที่คัดค้านหรือมีมติให้ยกค าร้อง 

ย่อมไม่ตัดสิทธิบุคคลตามวรรคหน่ึงที่จะขอใช้สิทธิทางศาลโดยท าเป็นค าร้องระบุเหตุแห่งการ

คัดค้านพร้อมเสนอพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามควรแก่การพิจารณาวินิจฉัย ย่ืนต่อศาลคดีการ

เลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีค าสั่งหรือมติดังกล่าว 

ค าสั่งศาลในกรณีน้ีให้เป็นที่สดุ เว้นแต่เป็นค าสั่งให้เพิกถอนสทิธเิลือกตั้งตามมาตรา...” 

4.2 เหน็ควรก าหนดหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการดังต่อไปน้ี โดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

“มาตรา… 

 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกล่าวเป็นที่สุด  

เว้นแต่กรณีตามวรรคสอง 

ค าวินิจฉัยที่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี

สิทธิอุทธรณ์ได้ โดยท าเป็นค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนต่อศาลคดี

การเลือกต้ังภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบค าวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งน้ี 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด ค าสั่ง

ศาลคดีการเลือกต้ังซ่ึงยืนตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็นที่สดุ 

ในกรณีที่ ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่ึงได้

คะแนนเลือกต้ังในล าดับที่ได้รับการเลือกตั้ง ห้ามมิให้ประกาศผลการเลือกตั้งน้ัน หรือจัดให้มีการ

เลือกต้ังใหม่ จนกว่าศาลจะได้มีค าวินิจฉัยและมีค าสั่งอนัถึงที่สดุ” 

4.3 ในประเดน็เกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งศาล เหน็ควร

แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการดังต่อไปนี้  โดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

“มาตรา … 

เมื่อศาลคดีการเลือกตั้งได้รับค าร้องซ่ึงขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ งของผู้มีสิทธิเ ลือกตั้ งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ ง หรือค าร้องอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังที่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ตามมาตรา ... รวมทั้งค าร้องในคดีที่

เกี่ยวกับการเลือกต้ังอื่นซ่ึงได้ย่ืนต่อศาล ให้ศาลตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง กับทั้ง

พยานหลักฐานอันควรแก่การพิจารณาและวินิจฉัย ในการน้ี ค าร้องที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือผู้สมัคร

รับเลือกตั้งใช้สทิธย่ืินต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ให้ศาลมีอ านาจไต่สวนก่อนรับคดีน้ัน

ไว้พิจารณาและวินิจฉัย หากเห็นว่าคดีมีมูล กใ็ห้รับค าร้องดังกล่าวไว้พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด

ต่อไป มิฉะน้ันกใ็ห้ยกค าร้อง 

ค าสั่งศาลตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ค าสั่งให้เพิก

ถอนสทิธเิลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหามีสทิธอิุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ภายในก าหนดหน่ึง

เดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่านค าสั่งหรือถือว่าได้อ่านค าสั่งน้ัน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ค าส่ง

ศาลให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด” 

4.4  ในประเดน็เกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี เหน็ควรจัดให้มี “ศาลคดี

การเลือกตั้ง” เป็นศาลพิเศษที่มีสถานะเทียบเท่าศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคอยู่ในระบบ

ศาลยุติธรรม แบ่งออกเป็น “ศาลคดีการเลือกตั้ งกลาง” และ “ศาลคดีการเลือกตั้ งภาค” 

ประกอบด้วย ผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านกฎหมายมหาชน และมีประสบการณ์ 

ความช านาญ เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยให้ศาลคดีเลือกตั้งกลางมีเขตอ านาจใน

การพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กับทั้งคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ศาลคดีการเลือกตั้งภาคมีเขตอ านาจในการ

พิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกบัการเลือกต้ังและการเพิกถอนสทิธเิลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิก

สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเขตของศาล นอกจากน้ี เหน็ควร

ก าหนดเขตอ านาจศาลดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังในเร่ืองอื่น ๆ ด้วย 

โดยก าหนดค านิยามของค าว่า “คดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง” ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง 
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