
 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมัยกรีกโบราณเปนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ซึ่งประชาชนเปนผูใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงซึ่งเปนการปกครองที่ตรงกับ

ความหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะประชาชนเปนผูใชอํานาจ

อธิปไตยดวยตนเอง ซึ่งการปกครองใ นลักษณะน้ีจะเกิดไดแตเฉพาะรัฐที่มีจํานวนประชากรไมมาก

นัก ที่ประชาชนทุกคนสามารถรวมตัวกันเพื่อที่จะออกเสียงในเร่ืองในเร่ืองหน่ึงได แตในปจจุบัน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงนั้นไมสามารถปฏิบัติได ดวยเหตุผลที่วาประชาชนใน

รัฐหน่ึงๆ น้ัน มีจํานวนมากเกินกว าที่จะมารวมตัวกันทั้งประเทศเพื่อที่จะออกเสียงในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งได สิ่งที่ประชาชนจะกระทําไดก็คือการเลือกบุคคลผูมีความรูความสามารถและมีเวลาเพียงพอ

ในการทําหนาที่บริหารบานเมืองแทนประชาชนสวนใหญโดยใชวิธีการเลือกต้ังซึ่งเปนวิธีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไต ยซึ่งประชาชนใหอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทน หรือระบอบ

ประชาธิปไตยโดยผูแทนน่ันเอง (ชนินทร ติชาวัน, ออนไลน, 2546) 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยอมไดรับการรับรอง

และคุมครอง ดังน้ัน เพื่อเปนหลักประกันวาสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลจะไมถู กละเมิดจากผูใช

อํานาจรัฐ ผูท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจรัฐจึงตองมาจากเจตจํานงของประชาชนโดยผาน

กระบวนการการเลือ กต้ังในรัฐเสรีประชาธิปไตยการเลือกต้ังเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง  เพราะการ

เลือกต้ังเปนกระบวนการการสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งผูใชอํานาจรัฐ การเลือกต้ังจึงเปนกระบวนการที่

มีความสําคัญในการสรรหาบุคคลที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง 

เปนกระบวนการแตงต้ังผูซึ่งจะเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยประชาชนผูมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนถือวาเปนองคกรผูแตงต้ัง 

 การเลือกต้ังในรัฐเสรีประชาธิปไตยมี ขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อใหมี

การแขงขันกันในทางนโยบายระหวางกลุมหรือพรรคการเมืองตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนทางการ

เมืองที่ดี เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อถือไววางใจตอผูไดรับเลือกต้ังและพรรคการเมืองตางๆ ซึ่ง

อาจสรุปวัตถุประสงคของการเลอืกต้ังออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 1. เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนของประชาชน สังคมสมัยใหมซึ่งประกอบดวยสมาชิกจํานวน

มากและมีลักษณะเปนสังคมพหุลักษณ คือ สังคมซึ่งมีความหลากหลายในแงของกลุมผลประโยชน  
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ความตองการ ความเชื่อ แนวความคิด ฯลฯ ) ไมอาจขาดซึ่งผูที่ทํา หนาทีแ่ทนตนไดดังน้ันกลุมของ

สังคมทุกกลุมตองสามารถที่จะมีสวนรวมทางการเมืองไดเพื่อที่ตนจะไดมีผูแทน อยางไรก็ตาม

ระบบประชาธิปไตยแบบมีผูแทนนี้เรียกรองการตัดสินใจโดยอาศัยเสียงขางมาก 

 2. เพื่อใหเกิดการหลอหลอมเจตจํานงและความคิดเห็นทางการเมืองของประชาช น การ

เลือกต้ัง คือ การลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกต้ังแตละคนมีเจตจํานง มีความเห็นทางการเมือง

แตกตางกันไป การเลือกต้ังจะมีผลชวยในการหลอหลอมความเปนพหุลักษณของสังคมไมให

แตกตางกันมากนักและจะมีสวนในการสรางเจตจํานงรวมทางการเมืองขึ้น การเลือกต้ังสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคน้ีไดหรือไม  ขึ้นอยูกับวาประชาชนมารวมออกเสียงใชสิทธิมากนอยเทาใด และ

ยอมรับผลการเลือกต้ังหรือไม สําหรับการสรางเจตจํานงรวมกันทางการเมืองภายหลังการเลือกต้ัง

จะเปนไปไดดีเพียงใด จะไดรัฐบาลที่มั่นคงหรือไมคงขึ้นอยูกับระบบการเลือกต้ังดวย 

 3. เพื่อสรางความชอบธรรมใหแกผูปกครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยถือวาอํานาจมีที่มา

จากประชาชน ประชาชนแสดงออกซึ่งอํานาจโดยการเลือกต้ัง การเลือกต้ังจะสามารถสราง

ความชอบธรรมใหแกรัฐหรือผูปกครองไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขพื้นฐานในการเลือกต้ัง 

กลาวคือประชาชน ตองมีโอกาส เลอืกสรรผูสมัครรับเลือกต้ังซึ่งแขงขันกันอยางเสรีโดยแทจริง ใน

รัฐที่ปกครองโดยระบบเผด็จการหรือในระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว แมวาจะมีการเลือกต้ังแต

ผูสมัครรับเลือกต้ังถูกกําหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอํานาจรัฐเทาน้ัน ในทางพฤตินัยประชาชนถูก

บังคับให ไปเลือกต้ัง การเลือกต้ังในลักษณะเชนน้ียอมจะถือวาเปนการเลือกต้ังเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคแหงความชอบธรรมของผูปกครองไมได 

 4. เพื่อควบคุมการใชอํานาจรัฐ การควบคุมการใชอํานาจรัฐในระบอบประชาธิปไตย

แบบมีผูแทนจะเปนไปไดก็ตอเมื่อประชาชนมีโอกาสไปใชสิทธิเลือกต้ังภายในระยะเวลาอันสมควร

ที่กําหนดไวลวงหนา เชน ภายใน 4 ป หรือ 5 ป ในกรณีน้ีการเลือกต้ังยอมเปนเทคนิคประการหน่ึง

ในการควบคุมการการใชอํานาจรัฐ เนื่องจากประชาชนไดรับโอกาสในการลงคะแนนเสียงเพื่อ

เปลี่ยนแปลงตัวผูแทน ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่บริห ารประเทศ ถึงแมวาคะแนนเสียง

ของผูไปใชสิทธิเลือกต้ังเพียงคะแนนเดียวอาจไมมีผลตอการควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยตรงแต

คะแนนเสียงของผูไปใชสิทธิรวมกันยอมเปนปจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได (วรเจตน 

ภาคีรัตน, ออนไลน, 2546 ข.) 

 การเลือกต้ังเปนสิทธิ ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครอง โดยการพิจารณาเลือก

ผูสมัครรับเลือกต้ังไปทําหนาที่แทนตน เพื่อมีสวนรวมในการออกกฎหมายคุมครองสิทธิประโยชน

ของประชาชนซึ่งเปนกระบวนการทางนิติบัญญัติ รวมทั้งการเขาไปทําหนาที่รัฐบาลบริหารประเทศ
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ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน (พรศักด์ิ ผองแผว และธีรภัทร เสรีรังสรรค , 2539, หนา 12) 

ดังนั้น การเลือกต้ังจะบรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามเจตจํานงของประชาชนเพื่อประโยชนสูงสุดใน

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาช นหรือไม ขึ้นอยูกับวาการเลือกต้ังเปนไปโดยบริสุทธิ์

ยตุธิรรมหรือไม  การเลือกต้ังที่บริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการทุจริตเลือกต้ังขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่งคือการทําหนาที่ขององคกรจัดการเลือกต้ัง (election management body หรือ EMB) 

ซึ่งในประเทศไทยเรียกวา “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 นับต้ังแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการเลือกต้ัง

มาแลวทั้งหมด 25 คร้ัง โดยคร้ังแรกเมื่ อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 และคร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ.2550 ซึ่งการเลือกต้ังคร้ังแรกจนถึงการเลือกต้ังคร้ังที่ 21 น้ัน การจัดการเลือกต้ัง

ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกต้ังและดูแลการ

เลือกต้ังใหเปนไปโดยบริสุ ทธิ์ยุติธรรม  ซึ่งการจัดการเลือกต้ังโดยกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นมี

การกลาวหามาโดยตลอดถึงการเลือกต้ังที่ไมไดเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความสงสัยเคลือบ

แคลงถึงการวางตัวของขาราชการกระทรวงมหาดไทยวาไมมีความเปนกลาง หรือมีสวนในการ

ทุจริตในการเลือกต้ัง และเมื่อผูสมัครที่ชนะการเลือกต้ังเขามาเปนฝายรัฐบาลและ เปนผูควบคุมดูแล

กระทรวงมหาดไทย ก็จะใชอํานาจหนาที่กระทําทุกอยางเพื่อใหไดรับการเลือกต้ังเขามาอีก 

จนกระทั่งในป พ.ศ.2538 ไดมีแนวคิดที่จะปฏิรูประบบการเลือกต้ังโดยมีการจัดต้ังองคกรกลางการ

เลือกต้ัง โดยมีก ารตราพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้น ซึ่งเปนไปตามมาตรา 

115 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2538 เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการเลือกต้ัง แตในขณะน้ันก็มิได

บังคับใช 

 เมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไดมีบทบัญญัติ

ใหมีองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่จัดการและควบคุมดูแลการเลือกต้ังใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์

ยุติธรรม ซึ่งก็คือ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง ” ใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดําเนินการจัดหรือจัดใหมี

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

รวมทั้งการออกเสียงประชามติ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ

เลือกต้ัง จุดเดนที่สําคัญของคณะกรรมการการเลือกต้ังคือ ความเปนอิสระขององคกรโดย เปน

องคกรที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยพระมหากษัตริยจากคําแนะนําของวุฒิสภาที่สรรหา
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บุคคลผูดํารงตําแหนงในองคกรจากกระบวนการสรรหาที่มีสวนรวมจากบุคคลหลายฝาย ไดแก

องคกรทางการศึกษา องคกรตุลาการ และพรรคการเมือง มีกฎหมายจัดต้ังองคกร และสามารถ

บริหารงบประมาณและบุคลากรไดอยางอิสระไมขึ้นกับฝายบริหารซึ่งตางจากกระทรวงมหาดไทย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมิไดมีอํานาจเฉพาะดูแลหรือจัดการเลือกต้ังเทาน้ัน แตยังมี

อํานาจในการดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยในเร่ืองการทุจริตการเลือกต้ังไดอีกดวย จึงทําให

หลายฝายเชื่ อมั่นวาคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 น้ี สามารถทําใหกระบวนการเลือกต้ังสามารถดําเนินไปไดโดยสุจริตและยุติธรรม 

 อยางไรก็ตาม การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ังกลับไมเปนไปตามที่หลาย

ฝายคาดหวัง อาทิ การดําเนินการที่ ไมมีมาตรฐานที่แนนอน การขาดความชัดเจนโปรงใสใน

กระบวนการทํางานทั้งในเร่ืองการบรรจุแตงต้ังบุคลากร และในการสอบสวนวินิจฉัย การไม

ดําเนินการสนับสนุนหรือใหความรวมมือแกองคกรตางๆ ในการเผยแพรประชาธิปไตยเทาที่ควรจะ

เปน และปญหาที่สําคัญที่สุดไดแกการดําเนินการที่ถูกแทรกแซงและครอบงําจากฝายบริหาร สงผล

ใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 สืบเนื่องจากปญหาความไ มอิสระของคณะกรรมการการเลือกต้ังทําใหเกิดการวิพากษ  

วิจารณคณะกรรมการการเลือกต้ังวามีดุลพินิจในการใชอํานาจมากเกินไป โดยเฉพาะอํานาจการ

วินจิฉยัคดีทุจริตเลือกต้ัง ซึ่งนําไปสูการใชอํานาจในทางที่เอ้ือประโยชนแกพรรคการเมืองที่อยูใน

ฝายบริหาร และมีการเรียกรองใหแกไขบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อาทิ การหามตัวแทน

จากพรรคการเมืองมิใหเปนคณะกรรมการสรรหา การแกไขวาระการดํารงตําแหนง หรือการเสนอ

ใหมีการจัดต้ังศาลเลือกต้ังเพื่อวินิจฉัยคดีแทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนตน  (สมชาติ ธรรมศิริ , 

สมัชญ สมบัติพานิช และขวัญใจ สุชาติพงษกุล, 2549, หนา 16-25)  

 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 ยังมีปญหาในการปฏิบัติหนาของคณะกรรมการการเลือกต้ังมากมาย โดยเฉพาะปญหาใน

เร่ืองอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เกี่ยวกับการกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมและดําเนินการเลือกต้ังไมวาจะเปนการใชอํานาจดานนิติ

บัญญัติในการออกประกาศ ระเบียบหรือคํา สั่งตางๆ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ตามที่บัญญัติไวใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง และดานบริหารเปนการใชอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการแตงต้ังขาราชการของหนวยงานภาครัฐ เพื่อมาชวยปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง สวน

การใชอํานาจดานตุลาการดูจะเปนป ญหามากที่สุดคือการกําหนดใหคณะกรรมการ การเลือกต้ังใช

อํานาจในการประกาศรับรองหรือไมรับรองผลการเลือกต้ังและการพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

หรือประกาศใหมีการเลือกต้ังใหม  ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ในลักษณะที่เปนอํานาจเบ็ดเสร็จ จึงเป นเหมือนดาบสองคม หากดําเนินการโดยลุแกอํานาจ เขาขาง

ฝายหน่ึงฝายใด หรือใชเปนเคร่ืองมือเพื่อกําจัดศัตรูทาง  การเมืองผูไดรับความเสียหายก็ไมสามารถ

คัดคานได และปรากฏวามีผูรับสมัครรับเลือกต้ังในชวงเวลาน้ันไมเห็นดวยกับคําวินิ จฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งจะเห็นไดวาการรวมศูนยอํานาจลักษณะเชนน้ีเปนการขัดตอหลักการ

ตรวจสอบการใชอํานาจ และการถวงดุลการใชอํานาจ กอใหเกิดขอกังขาและไดสรางความเคลือบ

แคลงสงสัยถึงความสุจริตและเที่ยงธรรมของการใชดุลยพินิจที่กระทบตอสิทธิและชื่อเ สียงของ

ผูสมัครรับเลือกต้ังที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ซึ่งการใช

อํานาจในลักษณะเชนนี้มีผลทําใหประชาชนโดยทั่วไปขาดความเชื่อมั่นตอการไปใชสิทธิในการ

เลือกต้ังในการเลือกต้ังตามหนาที่ที่กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ โดยจะเห็นไดจากกา รลดลงของ

จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกต้ัง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการจัดใหมีการเลือกต้ังใหมภายหลังจากที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยไมรับรองผลการเลือกต้ังน่ันเอง 

 ปญหาการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 ดูเหมอืนจะเกดิขึ้ นจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 52/2546 วาการใชอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้

ขาดปญหาเปนยุติ แสดงใหเห็นวาการใชอํานาจดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมสามารถ

ถกูตรวจสอบไดโดยองค กรใดๆ แมกระทั่งองคกรตุลาการ ไมเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ

ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ซึ่งจะตองมีองคกรอ่ืนเขามาตรวจสอบการใชอํานาจได และโดยทั่วไป

องคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบในขั้นสุดทายคือองคกรที่ทําหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอโตแยงซึ่ง

ไดแกองคกรตุลาการ  จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวทําใหเกิดปญหาวารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมไดบัญญัติใหชัดเจนวาการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ในการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนที่สิ้นสุดหรือไม ยุติหรือไม หรือจะตองถูกตรวจสอบ

โดยองคกรตุล าการซึ่งเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจในระบบการปกครองรูปแบบรัฐเสรี

ประชาธิปไตย  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีบทบัญญัติเพื่อแกไขปญหา

ความมีอํานาจเบ็ดเสร็จของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยปรับโครงสรางอํานาจใหม แบงเปน 2 

กรณี คือ กรณีที่คณะกรร มการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

กอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด และกรณีที่ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการ

เลอืกต้ังเห็นวาควรให มีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภา ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย และในกรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
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ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหยื่นคํารองตอศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัย ซึ่งไดบัญญัติไวในมาตรา 239 

หากพิจาร ณาจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว การใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังใน

การวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง กอนการประกาศผลการเลือกต้ังเปน

ที่สุดน้ัน ดูเหมือนวาปญหาการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังไมไดรับการแกไข กลาวคือยังมีบทบัญญัติที่ใหการใช

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด ซึ่งผูวิจัยเห็นวายังไมมีระบบการตรวจสอบการใช

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการในกรณีการใชอํานาจกอนประกาศผลการ

เลือกต้ัง ไมเปนไป ตามหลักการแบงแยกอํานาจ (seperation of powers) ที่การใชอํานาจขององคกร

ตางๆ ของรัฐจะตองมีการคานอํานาจและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน และขัดกับหลักนิติรัฐซึ่ง

องคกรผูใชอํานาจรัฐจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การใชอํานาจรัฐจะตองอยูภายใตการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายโดยองคกรตุลาการไดทุกกรณี  

 แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดมีการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยบัญญัติใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการ กลาวคือในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็น

วาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกต้ังเพื่อวินิจฉัย และในกรณีที่เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหยื่นตอ

ศาลอุทธรณ โดยไดบัญญัติไวในมาตรา 239 วรรคสอง และวรรคสี่ แตบทบัญญัติดังกลาวก็ไม

ชัดเจนวาเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว ศาลไดใชอํานาจ

ตุลาการหรือไม กลาวคือการกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังตองเสนอเร่ื องใหศาลใหความ

เห็นชอบกอนถาตองการใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ัง จึง

เทากับเปนการใหดุลยพินิจหรือใหอํานาจแกศาลพิจารณาวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่ถูกกลาวหาหรือไม ซึ่งการพิจารณาว าควรเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังหรือไมเปนการใชอํานาจหรือดุลพินิจทางปกครอง การใหศาลใชอํานาจทางปกครองเชนน้ี

จึงนาจะมีปญหาวาศาลไดกาวลวงเขาไปใชอํานาจของฝายปกครองหรือไม ชอบดวยหลักการ

แบงแยกอํานาจหรือไม เพราะหลักการนี้ตองการใหศาลทําหนาที่ ทบทวน ตรวจสอบ (review) การ

กระทําของฝายบริหารหรือฝายปกครองวาชอบดวยกฎหมายหรือไม การทบทวนหรือตรวจสอบ

การใชอํานาจน้ันตองเร่ิมจากการที่ฝายปกครองใชอํานาจตามกฎหมายเสียกอน ผูที่ไดรับผลกระทบ

จากการใชอํานาจของฝายปกครองถาเห็นวาการใชอํานาจนั้นไมชอบดวยกฎหม ายก็ขอใหศาล

ทบทวนตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองได (จรูญ ศรีศุขใส, ออนไลน, 2550) 
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วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1. เพื่อศึกษาความเปนมา และความสําคัญของปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม  

 2. เพือ่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยองคกรตุลาการ 

 3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และการ

ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการของทั้งไทยและตางประเทศ 

 4. เพื่อศึกษาปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ

วินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหม และการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ

วินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมโดยองคกรตุลาการ ตลอดจนทราบถึงปญหาเร่ือ งเขตอํานาจศาลในการ

รับคดีเลือกต้ัง 

 5. เพื่อศึกษา บทสรุปและ แนวทางการแกไขปญหาการใชอํานาจของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง และการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัยใหมีการ

เลือกต้ังใหม 

สมมตฐิานของการศกึษา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 บัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนองคกรอิสระที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด และใชอํานาจตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหไว การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงตองมีความเปนอิสระใน

การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเลื อกต้ังและควรจะไดรับความเชื่อถือ

ในระดับหน่ึง กลาวคือ หากตองการใหคณะกรรมการเลือกต้ัง สามารถจัดการเลือกต้ังไดอยางสุจริต

และเที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ ก็ควรใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัยให

มีการเลือกต้ังใหมไมวากอนหรือหลังการประกาศผลก ารเลือกต้ัง  และในขณะเดียวกนั คําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการได ประกอบกับลักษณะคดี

เลือกต้ังเปนกรณีพิพาทอันเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐ จึงตองอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง  แตการที่รัฐธ รรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีที่มาจากการรัฐประหารบัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่

ใหมีการเลือกต้ังใหมกอนการประกาศผลการเลือกต้ังเปนที่สุดน้ัน  เปนการบัญญัติใหอํานาจแก
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คณะกรรมการการเลือกต้ังมากเกินไป ไมเหมาะสม ไมเปนธร รม ทําใหผูที่ไดรับผลกระทบจากคํา

วินิจฉัยไมมีโอกาสตอสูหรือใชสิทธิทางศาล 

วิธีดําเนินการศกึษา  

 งานวิทยานิพนธ น้ีการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษา

เอกสารประกอบดวย กฎหมาย หนังสือ ตํารา วารสาร เอกสาร บทความทางวิชาการ ผลงานการศึกษา

วิจัย วิทยานิพนธ รวมทั้งคําสั่งและคําวินิจฉัยของศาล และขอมูลออนไลนทางเว็บไซดที่ปรากฏบน

อินเตอรเน็ต  

ขอบเขตของการศกึษา 

 งานวิทยานิพนธนี้ศึกษาเฉพาะการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการวินิจฉัย

ใหมีการเลือกต้ังใหม และการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการก ารเลือกต้ังในการวินิจฉัย

ใหมีการเลือกต้ังใหมโดยองคกรตุลาการ และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับการตรวจสอบการใช

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรร มการ

การเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 รวมทั้งศึกษาเขตอํานาจศาลในคดีเลือกต้ัง  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงความเปนมา และความสําคัญของปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม 

 2. เพื่อทราบถึงแนวคิดทฤษฎีขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยองคกรตุลาการ 

 3. เพื่อทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจของคณะกรรมการกา รเลือกต้ัง และ

การตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยองคกรตุลาการของทั้งไทยและตาง  

ประเทศ 

 4. เพื่อทราบถึง บทสรุปและ ปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังในการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมโดยองคกรตุลาการ และเขตอํานาจศาลในคดีเลือกต้ัง  
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 5. เพื่อทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาการตรวจสอบการใช อํานาจของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังในการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมโดยองคกรตุลาการ 

นิยามศัพท 

 เลือกต้ัง หมายความวา การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

 ใบแดง หมายความวา การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูวินิจฉัย 

 ใบเหลือง หมายความวา การประกาศไมรับรองผลการเลือกต้ัง เปนเหตุใหตองจัดใหมีการ

เลอืกต้ังใหม โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูวินิจฉัย 

 กฎหมายเลือกต้ัง หมายความวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

เลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และพระราช  

บัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

 องคกรตุลาการ หมายความวา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง 
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