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บทคัดยอ 

 การศึกษา ปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการก ารเลือกต้ังโดยองคกร

ตุลาการ ศึกษากรณีการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาที่มา อํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังกับการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดย

องคกรตุลาการ โดยมุงเนนศึกษาเฉพาะอํานาจการตรวจสอบการสั่งใหมีการเ ลือกต้ังใหม ตา ม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 เปรียบเทียบกับการตรวจสอบการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2540 ตลอดจนการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการใน

ตางประเทศ 

 การเลือกต้ังที่เปนไปดวยความไมบริสุทธิ์ยุติธรรมและไมโปรงใส จากการจัดการเลือกต้ัง

ขององคกรภายในของฝายปกครองเองซึ่งไดแกกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการจัดการเลือกต้ัง

โดยกระทรวงมหาดไทยเองทําใหฝายซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยอยูในขณะจัดให

มีการเลือกต้ังกระทําการอันไมโปรงใสเพื่อใหฝายตนไดเปรียบอีกฝายหน่ึงและไดรับเลือกต้ังเขามา

ทําหนาที่ และการใหอํานาจฝายตุลาการซึ่งไดแกศาลยุติธรรมเปนองคกรผูใชอํานาจตรวจสอบการ

เลือกต้ัง การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเปนไปดวยความลาชาทําใหไมทันตอการเป ดประชุมสภา

หรือยังพิจารณาคดีไมเสร็จก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นเสียกอน เพื่อเปนการแกไขปญหาการเลือกต้ังให

บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามเจตจํานงรวมกันของประชาชนเพื่อประโยชนสูงสุดในการคุมครอง
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สิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงไดจัดต้ังองคกรขึ้นทําหนาที่จัดการเลือกต้ังขึ้ น เพื่อการเลือกต้ัง

เปนไปดวยความโปรงใส เที่ยงธรรม ปราศจากการทุจริต ซึ่งไดแก “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”   

 ผลการศึกษาพบวาคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนองคกรอิสระตา มรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เกิดจากแนวความคิดการบริหารของรัฐสมัยใหมที่ตองการแยก องคกร

ตรวจสอบของฝายบริหารออกจากการบังคับบัญชาของฝายบริหารเพื่อแกปญหาอันเกิดจากความ

ลาชาในการตัดสินใจเนื่องจากโครงสรางการบริหารงานแบบเดิมของฝายบริหารซึ่งมักจะยึดติดอยู

กับตัวบทกฎหมาย โดยไมพิจารณาเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมา ย ปญหาการขาดความรูความ

เขาใจเร่ืองใหมๆ ซึ่งมีความสลับซับซอนทางเทคนิค และปญหาอันเกิดจากความไมมีประสิทธิภาพ

ของโครงสรางการบริหารแบบเดิมในการรักษาผลประโยชนสวนรวมของรัฐและในการคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเกิดองคกรของรัฐที่เปนอิสระขึ้น  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2550 บัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและ

สั่งใหมีการเลือกต้ังใหม การบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลเพื่อวินิจฉัยใหมี

การเลือกต้ังใหมในกรณีที่คณะกรรมกา รการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหม เปนการให

อํานาจศาลในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม ซึ่งเดิมการจัดการเลือกต้ังอยูในอํานาจของฝายบริหาร

ไดแกกระทรวงมหาดไทย ตอมาเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ .ศ.2540      

การจัดการเลือกต้ังและการวินิจ ฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ดังน้ัน อํานาจในการจัดการเลือกต้ังและสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมจึงเปนอํานาจของฝายบริหาร จึง

ตองใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมทั้งกอนและหลังประกาศ

ผลการเลือกต้ัง การทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลา

การตองเปนไปในลักษณะที่เปนการทบทวนการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเทานั้น 

กลาวคือเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดวินิจฉัยไปแลวผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจ

ดังกลาวสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อขอความเปนธรรม หรือเยียวยาได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติใหการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหม

กอนประกาศผลการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด เพื่อเปนการแกไขปญหาซึ่งมี

การถกเถียงกันมาโดยตลอดวาคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรม การการเลือกต้ังเปนที่สุดหรือไม ซึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย ที่ 52/2546 วินิจฉัยวาการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญอันมีผลเปนการ

วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ไดใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญถือเปนยุติ ตอมาศาล

รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 9/2549 วาเปนที่ยุติไมไดหมายความวาเปนยุติโดยไมตองถูกตรวจสอบ

โดยองคกรตุลาการ ดังน้ัน การบัญญัติใหการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมกอนประกาศผลการ
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เลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุดน้ัน  จึงเปนการบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมากเกินไปทําใหผูไดรับ ผลกระทบจากคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมสามารถ

ไดรับการเยียวยา ไมสอดคลองกับหลัก ของนิติรัฐ  นิติธรรม และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน จากปญหาน้ีมีแนวคิดใหแกไขรัฐธรรมนูญโดยไมควรใหการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกต้ังเปนที่สุด โดยใหองคกรตุลาการสามารถ

ตรวจสอบได โดยที่บัญญัติใหศาลปกครองซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช

อํานาจของหนวยงานทางปกครองแล ะเจาหนาที่ของรัฐ และเปนศาลที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน

กฎหมายมหาชนเปนศาลที่มีเขตอํานาจในคดีเลือกต้ัง 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐ

อินเดีย พบวาทุกประเทศลวนมีองคกรตุลาการเขามาตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดทั้งสิ้น 

 ผูศึกษาขอเสนอแนวทางแกไขปญหา โดยใหอํานาจวินิจฉัยสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมไมวา

กอนหรือหลังประกาศผลการเลือกต้ังเปนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ในขณะเดียวกนัการใช

อํานาจดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองสามารถตรวจสอบและทบทวนไดโดยองคกร

ตุลาการ ซึ่ งไดแกศาลปกครองซึ่งเปนศาลที่มีความเชี่ยวชาญในคดีที่เปนขอพิพาทเกี่ยวกับการใช

อํานาจของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปอยางสุจริ ต

และเที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพเปนไปตามเจตจํานงของประชาชน 
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ABSTRACT 

This study of “The Problem of Examination by Tribunal of Election Commission's Use 

of Power on Ordering New Election” is for the purpose of studying the background of the 

Election Commission's powers and duties and the tribunal's examination of its use of power, 

focusing only on the power of examining the ordering of a new election under the Constitution of 

the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) in comparison with the examination of the Election 

Commission's use of power on ordering a new election under the Constitution of the Kingdom of 

Thailand B.E. 2540 (1997), as well as the examination by international tribunals of their election 

commissions. 

An unfair and non-transparent election has been conducted under the management of an 

internal organization of the administrative entity i.e. the Ministry of Interior. With the election 

held by the Ministry of Interior, those parties who at that time had control over it carried out the 

election in a non-transparent way for advantages of their side to get elected, while granting the 

judiciary tribunal power to examine the election and hear the case went delayed, resulting in the 

hearing not in time once the parliament session began or in incomplete case hearing upon House 

dissolution. In order to solve the electoral problem to meet the objectives under the mutual 

intention of the public for the maximum benefits of civil rights and freedom protection, an 

organization, the Election Commission, has been established to organize the election to uphold 

transparency and fairness without fraud.  



 V 

It was found from the study that the Election Commission is an independent 

organization under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) existing under 

the concept of modern state administration with a view to separate the administrative party's 

auditing arm from its commanding arm to resolve the problem arising from delayed decision 

making due to the legacy administrative structure under which adherence was made to laws 

literally without taking into account their actual intent. The problem of lacking knowledge and 

understanding in new technically complicated issues and of the ineffectiveness of the original 

administrative structure has also contributed to the founding of the Election Commission.  

The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) requires that the 

Election Commission be an independent organization under the Constitution and empowered to 

make final decisions on electoral disputes and order a new election. The provision requiring the 

Election Commission to, upon its opinion that a new election is justified, file a petition to a court 

to make a decision for the new election demonstrates that new election ordering has been granted 

to the court, which was originally with the Ministry of Interior. Later on after the adoption of the 

Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) was promulgated, holding and making 

decision for a new election has become with the Election Commission. Therefore, the power on 

holding and making a decision for a new election is the administrative party’s. Accordingly, the 

Election Commission is required to be granted the power on ordering a new election, both before 

and after the announcement of electoral results. The examination by the tribunal of the Election 

Commission’s use of power must be in such a way that such use of power is reviewed only, 

namely, individuals may upon affected by such use of power after a decision by the Commission 

exercise judicial rights to seek justice or remedies. 

The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) states that the decision 

made by the Election Commission for a new election before the announcement of electoral results 

shall be final to resolve the all-the-time controversial issue of whether the Commission’s decision 

shall be final or not. In this case, the Constitutional Court made a decision No. 52/2546 that the 

use of constitutional power in making a final decision by the Election Commission is considered 

final. Later on the Constitutional Court made a decision No. 9/2549 that “final” refers by no 

means to final and unneeded examination by the tribunal. Accordingly the stating that a decision 

made by the Election Commission for a new election prior to the announcement of electoral 
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results is an over-granting of power to it, rendering those affected by its order unable to receive 

remedies, which is inconsistent with the state law/rule of law and the protection of civil rights and 

freedom. This problem has led to an idea of amending the Constitution to state that the new 

election ordering by the Election Commission prior to the announcement of electoral results be 

not final but verifiable by the tribunal and that the Administrative Court, a court with the power to 

hear dispute cases on power exercise by administrative entities and state officers and specialized 

in the public law, be the court of jurisdiction for electoral cases.  

According to the comparative study of the use of power by election commissions in 

the Federal Republic of Germany, the United States of America, Australia and the Republic of 

India, it was found that all the countries have a tribunal for examining and counter-balancing the 

use of power by their election commissions. 

My corrective guidance to the problem is to grant the Election Commission the power 

to make a decision for new election regardless of pre- or post-announcement of electoral results. 

At the same time, the use of such power by the Commission must be verifiable and reviewable by 

the tribunal, which should be the Administrative Court who is specialized in dispute cases on 

power exercise by administrative entities and state officers, for integrity and fairness and 

effectiveness in the course of election in conformity with public intention. 


