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ปั ญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดี
ศึกษาเฉพาะกรณีคดีการเลือกตั้งท้องถิน่ ในศาลอุทธรณ์
ฉัตรตุพล รัตน์แสง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ

บทคัดย่อ
การเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น หรื อ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เป็ นกระบวนการทางการเมืองที่สาคัญต่ อการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ตามหลั กการ
กระจายอานาจปกครอง โดยประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งจะทาหน้ าที่ในการคัดเลือกบุคคลหรือ
คณะบุคคลให้ เข้ ามาดูแลกิจการและบริหารงานภายในท้ องถิ่นแทนตน ผ่านการเลือกตั้งซึ่งจะต้ อง
เป็ นไปโดยสุจริ ตและเที่ยงธรรม หลั กการเลื อกตั้งที่สุจริ ตและเที่ยงธรรมหรื อ หลั ก การเลื อ กตั้ ง
ที่ยุติธรรม จึงเป็ นหลักการสาคัญที่รัฐจะต้ องจัดให้ การเลือกตั้งนั้นดาเนินไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ มีการคัดค้ านการเลือกตั้ง หากเห็นว่า
การเลื อ กตั้ ง นั้ น มิ ได้ เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ย งธรรม ดั ง นั้ น กระบวนการทางกฎหมายหรื อ
มาตรการต่างๆ ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนย่อมได้ รับการคุ้มครอง
จากการศึก ษากฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกับ การตรวจสอบการเลือกตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ที่ผ่านมา
พบว่า องค์กรที่มีอานาจในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้ง ได้ แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ และศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็ นองค์กรตุลาการในระบบศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ โดยใช้ ช่วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเป็ น เกณฑ์ในการแบ่งอานาจของแต่ละองค์กร แม้ ว่า
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะกาหนดศาลอุทธรณ์มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งด้ วย แต่กเ็ ป็ นเพียงเฉพาะกรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ วเท่านั้น เมื่อ
พิ จ ารณาตามบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมาย จะเห็น ว่ า กฎหมายหาได้ เปิ ดช่ องให้ ประชาชนผู้ มี สิทธิ
เลือ กตั้ง หรือผู้ ส มัครรั บ เลือ กตั้ ง สามารถใช้ สิทธิทางศาลหรือยื่นคาร้ องต่อศาลได้ โดยตรงดังเช่น
การใช้ อานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ การกาหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบางกรณี โดยเฉพาะการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ เป็ นเรื่องที่ขัดต่อหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนภายใต้ หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการใช้ สิทธิทางศาลและหลักการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ เพื่อตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทาดังกล่าว
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เมื่อพิจารณาในด้ านกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ยังพบว่า การกาหนดเขตอานาจศาล
โดยให้ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
คดีการเลือ กตั้ งท้ อ งถิ่ น ส่งผลให้ เ กิด ปั ญ หาในทางปฏิบั ติเ กี่ ยวกับ การบั งคับ ใช้ ก ฎหมายและ
การบริหารจัดการคดีของศาล เนื่องจาก คดีการเลือกตั้งท้ องถิ่นเป็ นคดีท่มี ีนิติวิธีในทางกฎหมาย
แตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป อีกทั้งยังไม่เป็ นไปตามหลักทฤษฎีการแบ่งแยกระบบ
ศาล ที่ประสงค์จะให้ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็ นไปตามความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้
พิพากษาหรือศาลในแต่ละระบบ จากกรณีดังกล่าว จึงจาเป็ นที่จะต้ องทาการศึกษาและวิเคราะห์
ถึงสภาพปั ญหาในทางกฎหมาย ภายใต้ กรอบแนวคิด ทฤษฎี ในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้ง
หลักกฎหมายของต่างประเทศ เพื่ อหามาตรการที่เหมาะสมในการนามาปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย
ที่เ กี่ยวกับ การใช้ สิทธิท างศาลและเขตอานาจศาลในการพิ จ ารณาคดีก ารเลื อ กตั้ งท้ อ งถิ่ น ของ
ประเทศไทย ให้ มีประสิทธิภาพต่อไป

1. บทนา
จากกรณีท่รี ัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม
กาหนดให้ ศาลอุทธรณ์ รวมถึงศาลอุทธรณ์ภาค มีอานาจพิ จารณาและวินิจฉั ยคดีท่เี กี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่น โดย
มาตรา 239 วรรคหนึ่ง กาหนดว่า ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ มีการเลือ กตั้งใหม่หรื อเพิ ก ถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลื อกตั้ง และวรรคสี่
กาหนดว่ า หากประกาศผลการเลือกตั้งแล้ วให้ เป็ นอานาจของศาลอุทธรณ์ท่จี ะพิจารณาและวินิจฉัย
และให้ คาสั่งศาลอุทธรณ์เป็ นที่สุด ทั้งนี้ โดยให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผู้มีอานาจยื่นคาร้ อง
ต่อศาลหรือใช้ สิทธิทางศาลหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้ เป็ นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
แม้ ว่า รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 จะได้ ส้ ิน สุดลง ตาม
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 แต่คดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยังคงอยู่ในอานาจการ
พิจารณาและวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ ภาคต่อไป ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58/2557 เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่น โดยอาศัยอานาจ
ที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงหลักเกณฑ์แ ละวิธีการ
ในการตรวจสอบการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่น โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ประสงค์จะให้ ศาลยุติธรรมเข้ ามามีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจเบ็ดเสร็จ ดังเช่นการใช้ อานาจที่ผ่านมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบแนวคาวินิจฉัยหรือ
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คาสั่งศาลในคดีการเลือกตั้งท้ องถิ่นที่ผ่านมา ภายใต้ กรอบแนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชน
ผู้เขียนเห็นว่ า มีป ระเด็นปั ญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับการใช้ สิทธิทางศาลและเขต
อานาจศาลในการพิจารณาคดีในคดีการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการยื่นคาร้ องต่อศาล
โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้ แก่ สิทธิในการยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่อขอให้ มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ
เพิก ถอนสิทธิเลือกตั้ง และสิทธิในการยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่ อขอให้ ตรวจสอบคาสั่งหรื อมติของ
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ทั้งนี้ โดยที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 239 วรรคสอง และวรรคสี่ กาหนดให้ การยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่อขอให้ มีการเลือกตั้งใหม่
หรื อเพิ กถอนสิทธิเลื อกตั้ง เป็ นอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง แม้ จะมีกฎหมาย
ก าหนดให้ ป ระชาชนผู้ มีส ิท ธิเ ลือ กตั้ ง หรือ ผู้ ส มัค รรับ เลือ กตั้ง สามารถใช้ ส ิท ธิต รวจสอบการ
เลือกตั้งได้ โดยวิธีการร้ องคัดค้ านการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2545 แต่ การใช้ สิทธิดังกล่ าว ก็เป็ นเพี ยงการยื่นคาร้ องต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 102 เท่านั้น ซึ่งอานาจในการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
ยัง คงเป็ น ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่จ ะวิ นิ จ ฉั ย และสั่ง การได้ เ อง โดยอาศั ย ระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่ าด้ วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ. 2554 ซึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผู้กาหนด กล่าวคือ หากยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เป็ นที่สุด หรือแม้ ว่าจะประกาศผลการเลือ กตั้งแล้ ว ก็ยังคงเป็ น
อานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะให้ มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
เพี ย งแต่ ก ารชี้ ขาดกรณี ดั ง กล่ า ว เป็ นอ านาจของศาลอุ ท ธรณ์ ห รื อ ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคโดยมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผู้ย่ืนคาร้ องต่อศาล หรือมิฉะนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมี
คาสั่งให้ ยกคาร้ องของผู้คัดค้ านโดยไม่มีการยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่ อตรวจสอบการเลือกตั้ง ต่อไป
จึงเห็นได้ ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นนับว่ามีบทบาทสาคัญในการใช้ อานาจทั้งกรณีก่อนและ
หลังประกาศผลการเลื อกตั้ง ในขณะที่ศาลอุทธรณ์ แม้ โดยรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จะกาหนดให้ มีอานาจในการตรวจสอบการเลือกตั้งด้ วย แต่กเ็ ป็ นเพียงเฉพาะ
กรณีหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ วเท่านั้ น และยังต้ องเป็ นกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็ นผู้ใช้ สิทธิทางศาลหรือยื่นคาร้ องต่อศาล กฎหมายหาได้ เปิ ดช่องให้ ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถใช้ สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งได้ โดยตรง ทั้งโดยผล
ของกฎหมายดังกล่าว ยังกาหนดให้ คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเป็ นที่สุด โดยไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ อันเป็ นการขัดต่อหลักประกัน ในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้ หลักนิติรัฐ โดยเฉพาะหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทางศาล
และไม่ สอดคล้ อ งกับ หลั ก การเลื อกตั้ งอย่ า งแท้ จริ งหรื อ หลั ก การเลื อ กตั้ ง ที่ ยุ ติธ รรม ซึ่ ง เป็ น
หลักการที่รัฐจะต้ องจัดให้ การเลือกตั้งนั้นเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งเปิ ดโอกาส
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ให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ มีการคัดค้ านการเลือกตั้ง อย่างแท้ จริง หากมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้ เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประการที่สอง ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งศาล
เนื่องจากรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239 วรรคสี่ กาหนดให้
คาสั่งของศาลอุทธรณ์เป็ นที่สุด โดยที่กระบวนการพิจารณาคดี ตั้งแต่การยื่นคาร้ องไปจนถึงการ
พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดี อยู่ในอานาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคเท่านั้น จึงเป็ น
ลักษณะการพิจารณาและตัดสินคดีโดยศาลเพียงศาลเดียว ดังนั้น หากการพิจารณาและตัดสิน
คดีของศาลมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง จึงไม่อาจได้ รับการตรวจสอบและแก้ ไขโดยศาลที่สูงกว่า
ตามหลักการทบทวนคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล เมื่อพิจารณาถึงความสาคัญของคดีการเลือกตั้ง
ท้ องถิ่น โดยเฉพาะคดีท่ขี อให้ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ถือเป็ นคดีท่มี ีความสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน และหลักการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย คาพิพากษาหรือคาสั่งศาลดังกล่าวจึงควรได้ รับการพิจารณาอย่างถูกต้ อง
และรอบคอบ เพราะหากคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง ย่อมเป็ นเรื่อง
ที่ส่งผลกระทบต่อ ความยุติธรรม การบริ หารราชการประเทศ รวมถึงความเชื่ อมั่นศรั ทธาของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กรศาลยุติธรรมต่อไป
ประการที่ส าม ปั ญ หาความคลุมเครื อ ของกฎหมายในการกาหนดเขตอานาจศาล
จากกรณีท่รี ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสาม กาหนดว่า
ให้ ศาลอุ ทธรณ์ มีอ านาจพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย คดี ท่ีเ กี่ ยวกั บ การเลื อ กตั้ ง และการเพิ ก ถอนสิท ธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่น เมื่อพิจารณาถ้ อยคาในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย จะเห็นว่ า อ านาจศาลในการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย คดี ก ารเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กรณี ได้ แก่ อานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้ง และอานาจ
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะคดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น
ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดของกฎหมายกาหนดคานิยามไว้ ชัดเจนว่า “คดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้ง”
จะต้ องเป็ นคดีลักษณะใด มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการใช้ สทิ ธิทางศาลอย่างไร จึงทาให้ เกิดความ
สับสนและความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเขตอานาจศาลในการยื่นฟ้ องคดีท้งั ศาลปกครองและ
ศาลอุทธรณ์ซ่ึงเป็ นศาลยุติธรรม โดยศาลทั้งสองระบบต่างปฏิเสธที่จะรั บคดีดังกล่ าวไว้ พิจารณา
วินิจฉัย โดยให้ เหตุผลทานองว่า คดีไม่อยู่ในเขตอานาจศาลตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด (คาสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.43/2553, ฟ.32/2553, ฟ.45/2553, ฟ.48/2553
คาสั่งคดีเลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 3071/2555, 49/2557, คาสั่งคดี
เลือกตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 8 คดีหมายเลขแดงที่ 340/2553) จึงถือเป็ นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้ รับความคุ้มครองจากศาล
อย่างแท้จริง
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ประการที่ส่ี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ บทบาทของศาลอุ ท ธรณ์ แ ละศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคในการ
พิจารณาคดี เนื่องจากคดีการเลือกตั้งท้ องถิ่น ถือเป็ นคดีพิเศษที่มีระบบวิธีพิจารณาคดีและหลัก
กฎหมายที่นามาใช้ แก่คดี แตกต่างไปจากคดีแพ่ งและคดีอาญาทั่วไปที่อยู่ในอานาจของศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค ในขณะที่ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคต่างมีความคุ้นเคยกับระบบวิธี
พิจารณาคดีแบบกล่าวหาและใช้ หลักกฎหมายเอกชนเป็ นส่วนใหญ่ในการปรับใช้ แก่คดี จึงส่งผล
เกิดปั ญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้ และการตีความกฎหมาย อาทิเช่น ศาลอุทธรณ์ภาค
ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีพิจารณาคดีในระบบกล่าวหามากกว่าระบบไต่สวน (สุทธิพล ทวีชัยการ, 2555:
72) หรื อ ค าสั่งของศาลอุ ท ธรณ์ ภาคในแต่ ล ะศาลขาดความเป็ นเอกภาพในการพิ จารณาและ
วิ นิ จ ฉั ย คดีซ่ึ งเป็ นไปในทิศ ทางที่แ ตกต่ า งกัน จึ งถื อ เป็ นการสร้ า งระบบบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่มี
ข้ อบกพร่องอย่างร้ ายแรง (ประพาฬ อนมาน, 2553: 45)

2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการใช้สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดี
การเลือกตั้งท้องถิน่
การเลือกตั้งเป็ นกลไกของการใช้ อานาจอธิปไตย หรือการมีส่วนร่ วมในทางการเมือง
ของประชาชน โดยวิธีการที่ประชาชนออกไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง เลือกผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความ
ต้ องการของตนเพื่อไปใช้ อานาจอธิปไตยแทนตน (วัชรา ไชยสาร, 2544: 11) ผ่านการเลือกตั้ง
ซึ่งจะต้ องเป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หลั กการเลื อกตั้งที่สุจ ริ ตและเที่ยงธรรมหรื อ หลั ก การ
เลื อกตั้งที่ยุติธรรม จึงเป็ นหลักการสาคัญที่รัฐจะต้ องจัดให้ การเลือกตั้งนั้นเป็ นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย รวมทั้งเปิ ดให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ มี โอกาสคัดค้ านการเลือกตั้งหากการ
เลือกตั้งนั้นมิได้ เป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
สิทธิเลือกตั้งจึงเป็ นสิทธิทางการเมืองประการหนึ่งในบรรดาสิทธิทางการเมืองทั้งหลาย
ที่ได้ รับการยอมรับ ในนานาอารยประเทศว่าเป็ นพื้ นฐานสาคัญของประเทศที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2552: 325) ดังนั้น สิทธิเลือกตั้ง จึงเป็ นสิทธิพลเมือง
ที่รั ฐธรรมนู ญ มุ่ ง จะให้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะบุ ค คลที่เ ป็ นพลเมื อ งของรั ฐ และมั กจะเป็ นสิท ธิ
เสรี ภาพในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมืองนั่นเอง (วีระ โลจายะ, 2532: 31) เมื่อมีการ
กระทาอันฝ่ าฝื นต่อกฎหมายหรือมิชอบด้ วยกฎหมาย และส่งผลให้ การเลือกตั้งนั้นมิได้ เป็ นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม จึงเป็ นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของประชาชน ดังนั้น
กระบวนการหรือมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงเป็ นหลักประกัน
สาคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ ได้ แก่ หลักนิติรัฐ
เป็ นหลักการควบคุมการใช้ อานาจรัฐ การใช้ อานาจรัฐจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่วางไว้
ล่วงหน้ า บนพื้นฐานความเชื่อว่าจะสามารถปกป้ องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ ดารงอยู่อย่าง
มั่นคง โดยมีหลักเกณฑ์ท่สี าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง รัฐและองค์กรของรัฐจะกระทาการใด
ต้ อ งอาศั ยอานาจที่ก ฎหมายให้ ไว้ แ ละต้ อ งทาตามกฎหมายดังกล่ า ว ประการที่สอง ต้ องมีการ
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เยียวยาและแก้ ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่รัฐหรือเจ้ าหน้ าที่รัฐได้ กระทานอกขอบเขตของ
กฎหมายและไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยต้ องจัดให้ มีองค์กรหรือผู้วินิจฉัยในการ
ทาหน้ าที่ของบุคคลดังกล่าว (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 109-110) นอกจากนี้ หลักนิติรัฐ
ยังมีหลักการย่อยบางประการและเป็ นหลักการพื้นฐานที่สาคัญ ได้ แก่ หลักการแบ่งแยกอานาจ
ซึ่ ง เป็ นหลั ก การที่ก าหนดให้ ฝ่ ายนิ ติบัญ ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุลาการ สามารถควบคุ ม
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้ อานาจซึ่งกันและกันได้ หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็ นหลั ก การที่ รั ฐ ต้ อ งให้ ค วามเคารพต่ อ ขอบเขตของสิท ธิแ ละเสรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คล
การแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล จะกระทาได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของตัวแทนประชาชนเท่านั้น (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555: 22-23) และหลักการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทางศาล เป็ นหลักการให้ สิทธิแก่ประชาชนสามารถฟ้ องหน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ เรี ยกร้ อ งให้ รั บผิดชดใช้ ค่า เสียหายในทางละเมิด และครอบคลุ มไปถึงสิทธิเรี ยกร้ องของ
ปัจเจกบุคคลตามกฎหมายมหาชน เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามสิทธิเรียกร้ องของตน
(เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2556: 111)
2.2 หลักการใช้ สิทธิทางศาล ในรั ฐที่เป็ นเสรี ประชาธิปไตย จะมีการใช้ อานาจผ่าน
องค์กรหลัก 3 องค์กร ได้ แก่ องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ การใช้ อานาจ
ขององค์กรตุลาการจะผ่านหน่วยงานซึ่งทาหน้ าที่ในการพิ จารณาและพิพากษาอรรคคดี เรียกว่ า
“ศาล” ระบบศาลของแต่ละประเทศนั้น จะมีความแตกต่างกัน ออกไปขึ้น อยู่กับ ประวัติศาสตร์
หรือพัฒนาการทางด้ านกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ (สรธร ธนโชตโภคิน, 2556: 40)
หลั ก การแบ่ งแยกอานาจอธิป ไตย จึ งเป็ นหลั กการที่น ามาใช้ เพื่ อ ถ่ วงดุ ลและตรวจสอบการใช้
อานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้ อานาจหนึ่งอานาจใดล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หากมี ก ารละเมิ ดต่ อ สิท ธิแ ละเสรี ภ าพของประชาชนแล้ ว ก็จ ะถู ก ตรวจสอบถึ ง ความชอบด้ ว ย
กฎหมายของกระทาดังกล่าวโดยศาล ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีความเป็ นกลางในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนเป็ นสาคัญ ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางศาล จึงหมายถึง การใช้ สิทธิทางศาล เช่น การใช้ สิทธิย่ืนคาร้ องหรือฟ้ อง
คดีต่อ ศาลยุ ติธรรม หรื อ การใช้ สิทธิย่ืน คาร้ องหรื อฟ้ องคดี ต่อ ศาลปกครอง เป็ นต้ น (บุ ญชั ย
วสุนธรา, 2552: 86-87)
หลักการสาคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้ สิทธิทางศาล คือ หลักการดาเนิน
คดีอาญาโดยประชาชน ซึ่งมีแนวคิดว่ า ประชาชนทุกกคนมีหน้ าที่รักษาความสงบเรี ยบร้ อยของ
บ้ านเมือง ซึ่งประชาชนทุกคนเป็ นผู้เสียหาย โดยไม่ต้องคานึงว่าจะเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหายจาก
การกระทาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งหรือไม่ เพราะคดีอาญาบางเรื่องเป็ นเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อส่วนรวม ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิ ฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือเป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญา
ต่อศาลได้ เอง (วริ นทร แต้ ประยูร, 2545: 43-44) เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็ นการเลือกตั้งในระดับชาติหรือในระดับท้ องถิ่น หากมิได้ เป็ นไปโดย
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สุจริ ตและเที่ยงธรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อพั ฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยตรง จึงถือว่าประชาชนผู้ มีสทิ ธิเลือกตั้งทุกคนเป็ นผู้เสียหาย และชอบที่
จะใช้ สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการกระทาดังกล่ า วอัน เป็ นการพิ ทัก ษ์รั กษาไว้ ซ่ึ ง สิทธิของตน
และผลประโยชน์ โดยรวมของประเทศชาติ
อย่ า งไรก็ตาม การก าหนดให้ ศ าลใดมีเขตอานาจพิ จารณาพิ พากษาคดีเรื่ องใดนั้ น
จาเป็ นต้ องพิ จารณาถึง หลักแนวคิด ทฤษฎีของกฎหมาย เกี่ยวกับการแบ่งแยกระบบศาล ทั้งนี้
เพื่อให้ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็ นไปหลักนิติวิธีของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว กล่าวคือ
หากเป็ นคดีในทางกฎหมายเอกชน เช่น คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป ศาลที่ควรมีเขตอานาจ ได้ แก่
ศาลยุติธรรม ส่วนคดีในทางกฎหมายมหาชน โดยทั่วไปจะไม่ข้ ึนศาลยุติธรรม แต่ควรขึ้นศาลพิเศษ
ซึ่งมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องนั้น ๆ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2550: 10-13)

3. การใช้สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้องถิน่
ตามกฎหมายของต่างประเทศ
จากการศึกษาพบว่ า ประเทศอังกฤษ กาหนดให้ ผ้ ูเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิร้องคัดค้ านการเลือกตั้ง โดยทาเป็ นคาร้ องระบุมูลเหตุแห่งการคั ดค้ าน
เสนอต่อศาลเลือกตั้ง (Election Court) ซึ่งจัดอยู่ในระบบศาลยุติธรรม และเป็ นศาลที่มีเขต
อานาจในการพิ จารณาและวิ นิ จ ฉัย คดีท่ีมีการร้ องคัดค้ านการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่น และ
ผู้บริหารท้ องถิ่นที่เขตเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล (ปพนธีร์ ธีระพันธ์, 2553: 58-59) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา : มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กาหนดให้ ผ้ ูมีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็ นผู้มีสิทธิร้ องคัดค้ านการเลื อกตั้งต่อศาลได้ โดยตรง โดยทาเป็ นคาร้ องระบุมูลเหตุแ ห่ งการ
คัดค้ านตามที่กฎหมายกาหนดยื่นต่อศาล Superior Court ซึ่งเป็ นศาลที่มีอานาจในการพิจารณา
และวิ นิจ ฉั ย คดีก ารเลือ กตั้งท้ อ งถิ่ น ของมลรั ฐแคลิฟอร์ เนีย (California Elections Code,
Sec.16100, 16400) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส กาหนดให้ ผ้ ูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขต
เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง รวมถึงผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
การเลือกตั้งท้ องถิ่นต่อศาลปกครอง ซึ่งเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีการ
เลื อกตั้งท้ อ งถิ่น (จั น ทจิ รา เอี่ยมมยุ รา และคณะ, 2556: 58-61) และประเทศสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดให้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิย่ืนคาร้ องต่อศาลรัฐธรรมนู ญ
ซึ่ ง ประกอบด้ วย ศาลรัฐธรรมนู ญ สหพัน ธ์ และศาลรั ฐธรรมนู ญมลรั ฐ เกี่ยวกับความชอบด้ วย
กฎหมายของการเลือกตั้ง (กิตติพัฒน์ สุวรรณนัจศิริ, 2555: 119-121)
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ
ตามที่ผ้ ู เขียนได้ ศึกษาและนาเสนอให้ เห็นถึง สภาพปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใช้ สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดี การเลือกตั้งท้ องถิ่น ภายใต้ กรอบแนวคิด
ทฤษฎีใ นทางกฎหมายมหาชน และข้ อ มูล ทางด้ า นกฎหมายของต่า งประเทศ ทาให้ ทราบถึง
สภาพปัญหาทางกฎหมายบางประการซึ่งไม่สอดคล้ องกับหลักแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางศาล
อัน เป็ นผลมาจากการจัด การเลือ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบัง คับ ใช้ ก ฎหมายมีค วาม
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงใคร่ ขอเสนอให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การใช้ สิทธิทางศาลและเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดีการเลือกตั้งท้ องถิ่น ของประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
4.1 เห็นควรกาหนดหลักการเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิทางศาลในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ท้ องถิ่น โดยแก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 102 ดังนี้
“มาตรา 102 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
แล้ ว หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอในเขต
เลือกตั้งนั้นเห็นว่า การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็ นไปโดยทุจริ ต
หรื อไม่เที่ยงธรรมหรื อไม่ถูกต้ อง ให้ มีสิทธิย่ืนคาร้ องคัดค้ านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ในกรณีท่คี ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งไม่รับเรื่องที่คัดค้ านหรือมีมติให้ ยกคาร้ อง
ย่ อมไม่ ตัดสิทธิบุคคลตามวรรคหนึ่ งที่จะขอใช้ สิทธิทางศาลโดยทาเป็ นคาร้ องระบุเหตุแห่ งการ
คัดค้ านพร้ อมเสนอพยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้ องตามควรแก่ การพิ จารณาวิ นิ จฉั ย ยื่นต่ อศาลคดี การ
เลือกตั้ง ภายในกาหนดหนึ่ งเดือนนับแต่ วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งหรื อมติดังกล่ าว
คาสั่งศาลในกรณีน้ ีให้ เป็ นที่สดุ เว้ นแต่เป็ นคาสั่งให้ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา...”
4.2 เห็นควรกาหนดหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบคาสั่งหรือมติของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เห็นควรแก้ ไขเพิ่มเติมหลักการดังต่อไปนี้ โดยกาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“มาตรา…
ในกรณีท่คี ณะกรรมการการเลื อกตั้งวินิจฉัยให้ มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น ให้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่ าวเป็ นที่สุด
เว้ นแต่กรณีตามวรรคสอง
คาวินิจฉัยที่ให้ เพิ กถอนสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูท่ถี ูกเพิ กถอนสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ โดยทาเป็ นคาร้ องอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นต่อศาลคดี
การเลือกตั้งภายในกาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ ทราบคาวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งนี้
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ท่ปี ระชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด คาสั่ง
ศาลคดีการเลือกตั้งซึ่งยืนตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ เป็ นที่สดุ
ในกรณี ท่ีผ้ ู ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง เป็ นผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ได้
คะแนนเลือกตั้งในลาดับที่ได้ รับการเลือกตั้ง ห้ ามมิให้ ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น หรือจัดให้ มีการ
เลือกตั้งใหม่ จนกว่าศาลจะได้ มีคาวินิจฉัยและมีคาสั่งอันถึงที่สดุ ”
4.3 ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ สิทธิทางศาลกรณีสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งศาล เห็นควร
แก้ ไขเพิ่มเติมหลักการดังต่อไปนี้ โดยกาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“มาตรา …
เมื่อ ศาลคดีก ารเลื อ กตั้งได้ รั บคาร้ องซึ่ งขอให้ มีการเลื อกตั้งใหม่ หรื อเพิ กถอนสิทธิ
เลื อ กตั้ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ ค าร้ องอุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งที่ให้ เ พิ ก ถอนสิท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ... รวมทั้ง ค าร้ อ งในคดี ท่ี
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง อื่ น ซึ่ ง ได้ ย่ ื น ต่ อ ศาล ให้ ศ าลตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของค าร้ อง กั บ ทั้ ง
พยานหลักฐานอันควรแก่การพิจารณาและวินิจฉัย ในการนี้ คาร้ องที่ผ้ ูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัคร
รับเลือกตั้งใช้ สทิ ธิย่นื ต่อศาลตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตั้ง ให้ ศาลมีอานาจไต่สวนก่อนรับคดีน้ัน
ไว้ พิจารณาและวินิจฉัย หากเห็นว่าคดีมีมูล ก็ให้ รับคาร้ องดังกล่าวไว้ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
ต่อไป มิฉะนั้นก็ให้ ยกคาร้ อง
คาสั่งศาลตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ เป็ นที่สุด เว้ นแต่ คาสั่งให้ เพิ ก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้ถูกกล่าวหามีสทิ ธิอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ภายในกาหนดหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ศาลได้ อ่านคาสั่งหรือถือว่ าได้ อ่านคาสั่งนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์คาส่ง
ศาลให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ท่ปี ระชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด”
4.4 ในประเด็นเกี่ยวกับเขตอานาจศาลในการพิจารณาคดี เห็นควรจัดให้ มี “ศาลคดี
การเลือกตั้ง” เป็ นศาลพิ เศษที่มีสถานะเทียบเท่าศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคอยู่ ในระบบ
ศาลยุ ติ ธ รรม แบ่ ง ออกเป็ น “ศาลคดี ก ารเลื อ กตั้ ง กลาง” และ “ศาลคดี ก ารเลื อ กตั้ ง ภาค”
ประกอบด้ วย ผู้ พิพากษาที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้ านกฎหมายมหาชน และมีประสบการณ์
ความชานาญ เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน โดยให้ ศาลคดีเลือกตั้งกลางมีเขตอานาจใน
การพิ จารณาและวินิจฉัยคดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิ กถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิสภา กับ ทั้ง คดีก ารเลือ กตั้ ง สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น ในเขตกรุง เทพมหานคร และให้ ศ าลคดีการเลือกตั้งภาคมีเขตอานาจในการ
พิจารณาและวินิจฉัยคดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่น และผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ่น ซึ่ ง การเลือ กตั้ง เกิด ขึ้ น ในเขตของศาล นอกจากนี้ เห็น ควร
กาหนดเขตอานาจศาลดังกล่าวให้ ครอบคลุมไปถึงคดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่ องอื่น ๆ ด้ วย
โดยกาหนดคานิยามของคาว่า “คดีท่เี กี่ยวกับการเลือกตั้ง” ไว้ ในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีการเลือกตั้ง
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