
 

 

บทที ่3 

การตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย 

และตางประเทศ 

 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีการจัดต้ังขึ้นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 และไดมีการบัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

อํานาจของคณะกรรมกา รการเลือกต้ังที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

นั้น มีการกลาวถึงกันเปนอยางมากจากนักวิชาการวาคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเบ็ดเสร็จอยู

ในองคกรเดียว กลาวคือ มีการใชอํานาจทั้งนิติบัญญัติในการออกประกาศตางๆ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

อํานาจบริหารในการจัดการเลือกต้ัง และอํานาจตุลาการในการวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

ซึ่งกอใหเกิดปญหาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาอีกมากมาย 

การตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

 รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่ไดรับการยอมรับวา

เปนรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยมากที่สุดนับต้ังแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาทั้งหมด และ

เปนการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยโดยยึดหลักการแบงแยกอํานาจโดยใหมีองคกร

ตรวจสอบที่เขมแข็ง มีการ แยกองคกรตรวจสอบของฝายบริหารใหเปนอิสระปราศจากการบังคับ

บัญชาของฝายบริหาร จึงไดบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 1. ท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ถือกําเนิดมาบนแนวความคิดในการปฏิรูป

การเมืองไทย (political reform) เร่ิมจากการเรียกรองของประชาชนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ

ป พ.ศ.2534 ในมาตรา 211 เพื่อเปดทางใหมีกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญใหมในรูปแบบที่ปลอด

จากอํานาจของผูปกครองและสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเขามาแทนที่นับต้ังแตการ

สรรหาสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 99 คน อันประกอบดวย สมาชิก 2 ประเภท ซึ่งมาจากการ

เลือกต้ังโดยทางออมประเภทหน่ึง คือ เปนผูสมัครรับเลือกต้ังจากจังหวัดตางๆ โดยขั้นแรกให

ผูสมัครเลือกกันเองใหเหลือจังหวัดละ 10 คน จากน้ันจึงให รัฐสภาลงคะแนนเลือกต้ังใหเหลือเปน 
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ตัวแทนของประชาชนเพียงจังหวัดละ 1 คน จํานวน 76 คน จากทั้ง 76 จังหวัด และอีกประเภทหน่ึง

คือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่มีการใหปริญญาสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสน

ศาสตร เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต างๆ และผูที่มีประสบการณในดาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของตอประธานรัฐสภา เพื่อนําเสนอใหรัฐสภาทําการเลือกใหไดจํานวนตามที่กําหนด 

ก็คือ ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชนจํานวน 8 คน ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

จํานวน 8 คน ผูมีประสบการณดานการเมืองการบริหารราชการแผนดิน การรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 

7 คน รวม 23 คน พอสรุปไดวาสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทั้งหมด 99 คน น้ี ลวนแลวแตไดรับ

เลือกจากรัฐสภา ซึ่งก็คือที่ประชุมรวมกันของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งสิ้น ฉะน้ัน จึงเรียก

ไดวารับธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 รางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ โดยความ

เห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาในขณะนั้น สภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่รับฟงความคิดเห็นประชาชน 

และยกรางรัฐธรรมนูญตามความตองการของประชาชน และเสนอใหรัฐสภารับรองโดยไมมีการ

แกไขในที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลาของกระบวนการยกรางไปจนกระทั่ งถงึการรับรองรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ เพื่อออกประกาศใชน้ันถือวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมดวยมากที่สุดเทาที่เคยมีมาใน

ประวัติศาสตรการเมืองไทย จึงถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยางแทจริง 

 การกํากับดูแลการเลือกต้ังกอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 น้ัน อยูใน

ความดูแลของกระทรวงมหาดไทย และศาลยุติธรรมมาโดยตลอด แมจะมีการจัดต้ังองคกรกลางการ

เลือกต้ังขึ้นมาในป พ .ศ. 2535 แตองคกรดังกลาวก็มิไดมี บทบาทสําคัญเพียงพอในการทําใหการ

เลือกต้ังเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แมจะมีขอเสนอใหกระทรวงมหาดไทยดูแลการเ ลือกต้ัง

ตอไป แตก็อาจทําใหสาธารณชนมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเปนกลางของเจาพนักงาน ซึ่งบางคร้ัง

ถึงกับมีขอหาวามีความเอนเอียงไปตามผูมีอํานาจทางการเมืองที่บริหารกระทรวงมหาดไทย ผูราง

รัฐธรรมนูญไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีองคกรอิสระที่จะมาทําหนาที่ดังกล าวเปนอยางดี 

จึงบัญญัติเร่ืองคณะกรรมการการเลือกต้ังไวในสวนที่ 4 หมวดที ่6 ของรัฐธรรมนูญต้ังแตมาตรา 

136-148 โดยไดตนแบบมาจากคณะกรรมการการเลือกต้ังของหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย 

อินเดีย เปนตน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 136 บัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง

แตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความเปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปน

ที่ประจักษ โดยใหประธานวุฒิสภา เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต งต้ังประธาน

กรรมการการเลอืกต้ัง 
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 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป (มาตรา 140) แตคณะกรรมการ

การเลือกต้ังชุดแรกมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 6 เดือน (มาตรา 322) และมาตรา 138 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติใหการสรรหาและการเลือกต้ัง ประธานและ

กรรมการการเลือกต้ังจะตองดําเนินการดังน้ี 

 1. ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังจํานวนสิบคน ซึ่ง จะประกอบดวย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่

เปนนิติบุคคลทุกแหงที่เลือกกันใหเหลือ สี่คน ผูแทนพรรคการ เมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสภา

ผูแทนราษฎรพรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน ทําหนาที่พิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติ 

ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ังจํานวนหาคนเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอม

ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน มติในการเสนอชื่อดัง กลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 2. ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหา ผูสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ังจํานวน

หาคนเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน 

 3. การเสนอชือ่ตาม 1) และ 2) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมี

การเลือกต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม 1) ไมอาจเสนอชือ่

ไดภายในเวลาที่กําหนด หรือไมอาจเสนอชื่อไดครบจํานวนภายในวันที่กําหนด ใหที่ประชุมใหญ

ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชือ่แทนจนครบภายในสบิหาวันนับแตวนัทีค่รบกาํหนดตองเสนอชือ่ตาม 1) 

 4. ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตาม 1), 2) 

และ 3) ซึ่งจะตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ีใหหาคนแรกซึ่งไดรับ คะแนนสงูสดุและมี

คะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํา นวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวมีไมครบหาคน ใหนํารายชื่อผูไมได

รับเลือก ในคราวน้ันมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังอีกคร้ังหน่ึงตอเน่ืองกันไป 

และในกรณนีีใ้ห ถือวาผูไดรับคะแนนเสียงลงคะแนนเลือกต้ังอีกคร้ังตอเน่ืองกันไป และในกรณีน้ี

ใหถือวาผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบหาคน เปนผูไดรับเลือกใหเปน

กรรมการการเลือกต้ัง ในคร้ังน้ีถามีผูไดคะแนนเสียงเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับ เลอืก

เกินหาคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกเกินหาคน ใหประธานวุฒิจับสลากวา

ผูใดเปนผูไดรับเลือก 

 5. ใหผูไดรับเลือกตาม 4) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการ

เลือกต้ัง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธานวุฒิส ภานําความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงแตงต้ังตอไป 
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2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.2540 

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีลักษณะเปน

องคกรถาวร มีความเปนอิสระทั้งในดานนโยบาย ดานการบริหารสํานั กงานและดานงบประมาณ มี

ความเปนกลางทางการเมือง และคณะกรรมการการเลือกต้ังมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ

เลือกต้ัง (โคทม อารียา, 2544, หนา 60-61) สงเสริมการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชนใน

การเลือกต้ัง สนับสนุนและควบคุมผูสมัครและพรรคการเมือง บังคับใชก ฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง 

และทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและวิธีการเลือกต้ังอยางตอเน่ือง 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดต้ังขึ้นมาเพื่อภารกิจที่สําคัญ ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 144 

กลาวคือเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะตามมาตรา 136 ที่บัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีความเปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ ขยายความ ไดวา 

นอกจากจะควบคุมใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลว คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ยังมีภารกิจในการดําเนินการจัดการเลือกต้ังซึ่งความรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการจัดหรือจัด

ใหมีการเลือกต้ังอํานวยการใหมีการเลือกต้ังดวย ซึ่งการจัดใหมีการเลือกต้ังน้ัน แตเดิมอยูในความ

รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปจจุบันตามรัฐธรรมนูญ 2540 เปลี่ยนมาอยูในความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามรูปแบบและลักษณะขององคกรจัดการเลือกต้ังในนานาประเทศ 

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 145 บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจในการออก

ประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและมีคําสั่งใหขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมาย และมีอํานาจในการ

สืบสวนสอบส วนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 

อํานาจในการสั่งการใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหม ในหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือ

ทุกหนวยเลือกต้ังเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา การเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติในหนวย

เลือกต้ังน้ันๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อํานาจในการประกาศผลการเลือกต้ังและการ

ออกเสียงประชามติและดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

อาจกลาวไดวา สถานะในทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางกฎหมายมีอํานาจหนาที่ตามรั ฐธรรมนูญบัญญัติ ยอมเห็นไดวา สถานะ

ในทางกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่แทจริงเปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นมาใหมีภารกิจหลักใน
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การดําเนินการจัดการการเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งเปนไปในลักษณะอํานาจ

บริหาร สวนอํานาจในการออกระเบียบ กฎเกณฑ ซึ่งเป นไปในลักษณะอํานาจนิติบัญญัติ ก็เพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคของการเลือกต้ัง และอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเปนไปในลักษณะอํานาจตุลา

การน้ัน เปนเพียงอํานาจที่แฝงมาใหแกคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการใหบรรลุภารกิจ

หลักในการบริหารจัดการเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม สมดังเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ตองการปฏิรูปการเมืองใหมีความบริสุทธิ์และยุติธรรม 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการการ

เลือกต้ังอ่ืนอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษัตริยแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมี ความเปนกลาง

ทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อ

มีมติเลือกบุคคลจํานวน 5 คน จากบรรดาผูที่ไดรับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการ

การเลือกต้ัง 5 คน และโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาจํานวน 5 คน คณะกรรมการการเลื อกต้ังมีวาระ

การดํารงตําแหนง 7 ป  นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง สามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ

เดียวและคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

2.1 อํานาจหนาที่ในกระบวนการจัดการเลือกต้ัง 

1) คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออก

เสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

2) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3) ออกขอกาํหนดเปนแน วทางการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ 

4) ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังที่ใชวิธีการแบงเขตเลือกต้ัง และจัด

ใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

5) สั่งใหมีการเลือกต้ัง ใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดเลือกต้ัง

หน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ัง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ

ในหนวยเลือกต้ังน้ันๆ มิไดเปนไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 

6) ประกาศผลการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ 

2.2 อํานาจหนาที่อ่ืนๆ 

1) ดานการบังคับบัญชาขาราชการ 
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คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐปฏิบัติการ

ทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมาย 

2) ดานการสบืสวนสอบสวนและวินิจฉัย 

(1) สืบสวน สอบสวน เพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่

เกิดขึ้นตามกฎหมาย 

(2) มีอํานาจเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ จากบุคคลในหรือเรียกบุคคลใดมาให

ถอยคําตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน

สอบสวนหรือวินจิฉยัชี้ขาด 

(3) ใหหนวยราชการ หนวยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นมี

หนังสือชี้แจง เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงานหรือสงเอ กสารหลกัฐาน หรือ

พยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(4) ใหเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานอัยการ พนักงาน

สอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือมาใหถอยคํา สงเอกสาร หลักฐาน หรือ

พยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(5) ขอใหศาลสงเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อ

ประกอบการพิจารณา  

(6) เขาไปในที่เลือกต้ัง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่รับคะแนนเลือกต้ังหรือ

นับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

3) ดานการฟองคดีตอศาล 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวา ผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

หรือกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผู บริหารทองถิ่น ใหมีอํานาจแจงพนักงาน

อัยการเพื่อดําเนินการสอบสวนและใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาลไมวาจะเปนเร่ืองในทาง

แพง ทางอาญา หรือทางปกครอง ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูเสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการกา รเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ัง อาจ

มอบหมายใหเจาหนาทีข่องรัฐดําเนินการแทนไดและใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ
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ศาล อํานวยความสะดวกและเรงรัดใหการดําเนินคดีเสร็จสิน้ไปโดยเร็ว และในการน้ีใหไดรับ

ยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง  

4) ดานพรรคการเมือง 

ประธานคณะกร รมการการเลือกต้ัง เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ั งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และเปน

นายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาจากการขอจัดต้ังพรรคใหม การยุบเลิก การยายพรรค กองทุน

สนับสนุนพรรค เปนตน 

5) ดานการดําเนินการอ่ืน 

(1) แตงต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคกรเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่

มอบหมาย  

(2) ดําเนินการหรือประสานงานกบั ทางหนวย งานราชการ ราชการสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป และขอสังเกตตอรัฐสภา 

(4) ดําเนินการอ่ืน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืน หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541, มาตรา 10) 

2.3 ลักษณะการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในประเทศไทย  

1) อํานาจในการตรากฎเกณฑใหมีผลใชบังคับทั่วไป 

ในการออกระเบียบ กฎเกณฑ เพื่อเปนการกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติการให

เปนไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับไดเปนการทั่วไป เชน อํานาจในกา รออกประกาศ ขอกําหนด

กฎหมายตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145(1) 

2) อํานาจในการบริหารจัดการ 

อํานาจในเชิงบริหาร ในการดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังและควบคุมการเลือกต้ังให

เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เชน มีคําสั่งใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติการอัน

จําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145(2)  

3) อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
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ในการสั่งการหรือวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลเปนการ

ทั่วไป เชน อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด หรือการสั่งการใหมีการเลือกต้ังใหมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

145(3)(4)  

ดังที่กลาวมาแลวขางต น ลักษณะการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังใน

ประเทศไทย จะเห็นไดวา การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการใชอํานาจในสาม

ลักษณะ กลาวคือ  อํานาจในการออกกฎ ระเบียบ อํานาจในการบริหารและอํานาจในการวินิจฉัยชี้

ขาดที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคล ซึ่งมีการใชอํานาจในลักษณะดังกลาวมา เห็นไดวา เปนการใช

อํานาจในทางปกครองหรืออํานาจในทางบริหารซึ่งลักษณะการใชอํานาจที่มีความหลากหลายเชนน้ี

สามารถพบเห็นไดทั่วไปในองคกรฝายบริหาร 

3. การตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผู

ควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่นรวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยใหมี

การตราพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา พ .ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กําหนดใหองคกร 2 องคกรมี

หนาที่ควบคุมตรวจสอบการเลือกต้ังโดยตรง คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  และฝายตุลาการ ซึ่ง

ไดแก ศาลยตุธิรรมคือศาลฎีกามีอํานาจตรวจสอบการเลือกต้ังโดยตรง สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ และ

ศาลปกครอง ตางก็เปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมการเลือกต้ังในลักษณะควบคุมโดยทางออมตาม

เขตอํานาจของศาล 

จากที่ไดกลาวมาขางตนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดมีองคกรที่มี

อํานาจหนาที่ตรวจสอบกา รเลอืกต้ังโดยตรง และโดย ทางออมรวม 4 องคกร ไดแก คณะกรรมการ

การเลือกต้ัง ศาลยุติธรรมซึ่งไดแกศาลฎีกา ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ โดยแตละองคกรมี

อํานาจตรวจสอบแตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

การตรวจสอบการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1) เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ั งเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครรับเลือกต้ัง

ผูใดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ .ศ.2541 หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็น

เปนใหบุคคลอ่ืนกระทํากา รดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมระงับการกระทําน้ัน ถา

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทําน้ันนาจะมีผลทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริต
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เที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครเปนเวลาหน่ึงป แลวให

พิจารณาดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัครดวย (พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2543 มาตรา 85 วรรคหน่ึง วรรคสี่ และมาตรา 90) เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวา การ

เลอืกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไมวาจะเปนการกระทําของผูสมัครรับเลือกต้ังเองหรือ

ผูอ่ืนเปนผูกระทํา ก็จะมีคําสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม กรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังจะสั่งใหมีการ

เลือกต้ังใหม 4 กรณี 

1.1 มาตรา 85/1 กําหนดวากอนประกาศผลการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังมี

หลักฐานวาผูสมัครกระทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือกอใหผูอ่ืน

กระทํา สนับสนุน รูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืนกระทํา  หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมระงับการ

กระทําน้ัน ถาการกระทําน้ันนาจะมีผลใหการเลือกต้ังมิได เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให

คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครน้ันเปนเวลาหน่ึงปและถามีคําสั่งเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังหลังวันเลือกต้ัง และผูสมัครน้ันเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

ที่ไดคะแนนเลือกต้ังมากที่สุด ใหคณะกรรมกา รการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม มติของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรานี้ตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังผูสมัครคนใดแลวใหพิจารณาดําเนินการทางอาญาแกผูสมัครน้ันดวย ในกรณีที่มีการเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังตามมาตราน้ีภายหลัง วันลงคะแนนและผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปน

ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังน้ัน ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม 

1.2 มาตรา 85/7 กาํหนดวา “เมื่อไดมีการนับคะแนนเลือกต้ังแลว ถาปรากฏหลักฐาน

อันควรเชื่อไดวา การเลือกต้ังแบบแ บงเขตเลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะงดประกาศผลการเลือกต้ัง และจัดใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ัง

น้ันกไ็ด ” ซึ่งเปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไมประกาศผลการเลือกต้ังและสั่งใหมีการ

เลือกต้ังใหม 

1.3 มาตรา 85/9 กําหนดวา “ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดกระทําการโดยไมสุจริต เพื่อใหตนเองไดรับเลือกต้ังหรือไดรับ

เลือกต้ังมาโดยไมสุจริต คณะกรรมการการเลือกต้ังจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ัน มีกําหนดหน่ึงปก็ ได แตตองสั่งภายในหน่ึงปนับแตประกาศผลการ

เลือกต้ัง เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังแลว ก็ยอมพนจากสมาชิกภาพสภาผูแทนราษฎร 

คณะกรรมการการเลือกต้ังก็ตองจัดใหมีการเลือกต้ังใหม 
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1.4 มาตรา 95(1) เปนกรณีคัดคานการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังการ

เลอืกต้ังเห็นวา กรณีที่มีการคัดคานการเลือกต้ังน้ันทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมได 

ในการเลือกต้ังใหมทั้งสี่กรณีน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ั งไดทุกกรณี  ถามีหลักฐานอันควรเชื่อวาผูสมัคร หรือสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันไดกระทําการโดยไมสุจริตเพื่อใหตนไดรับเลือกต้ัง  แตการเพกิถอน

สิทธิเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังน้ี มีระยะเวลาบังคับไววา จะตองกระทําภายในกําหนดเวลา

หน่ึงปนับ แตประกาศผลการเลือกต้ัง ซึ่งตางกับการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมในการคัดคานการ

เลือกต้ังตามกรณีที่สี่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมไดเสมอ โดยไม

มีเงื่อนเวลาบังคับไวเหมือนการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

2) คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานา จสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูใดที่มี

หลักฐานอันควรเชื่อไดวา ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนในการ

จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังใหแกผูสมัครพรรคการเมืองใด หรืองดเวนลงคะแนน

เลือกต้ังผูสมัครพรรคการเมืองใด  หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาวไว เปน

การชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําสั่ง และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลจังหวัดหรือ

ศาลแพงที่การยึดหรืออายัดอยูในเขตศาล ภายในสามวัน (พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543 มาตรา 85/1 วรรคหน่ึง และวรรคสี ่และมาตรา 90) 

3) คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบอํานาจใหกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดหรือ

เจาหนาที่อ่ืนเปนผูคนก็ไดแตผูรับมอบอํานาจตองไดรับหมายคนจากศาลดวย 

4) คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายที่กําหนดใหมี

อํานาจแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาลไม

วาจะเปนเร่ืองในทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง โดยใหถือวาคณะกรรมการการเลือกต้ังเปน

ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2543 มาตรา 85/10 วรรคหน่ึง (1)) 

การพิจารณาวินิจฉัยขอรองเรียนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกร รมการการ

เลือกต้ังเปนองคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดผลการรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนองคกรสุดทาย 

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีการวินิจฉัยไดทั้ง 4 กรณี ดังตอไปน้ี 



 

 

77 

1) คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจจะเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมกา รหรือ

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกต้ังก็จะมีคําวินิจฉัยในทางที่

เหมือนกันกับที่คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการเลือกต้ังประจําจังหวัดเสนอมาก็ได 

2) หากคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเห็นดวย อาจวินิจฉัยใหมที่แตกตางกับที่เสนอมา      

กไ็ด 

3) หากค ณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นดวยเพียงบางสวนบางประเด็น อาจมีคําวินิจฉัย

ในทางที่เห็นดวยและบางสวนที่ไมเห็นดวยก็จะมีคําวินิจฉัยใหมที่แตกตางไปก็ได 

4) ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการเร่ืองน้ันเอง ซึ่งอาจสั่งการอยางใด

อยางหน่ึงเพื่อใหมีการปฏิ บัติตามกฎหมายใหถูกตองหรือมีคําสั่ง ผูถูกรองเรียนหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังก็ได โดยพิจารณาจากสํานวนการสืบสวนสอบสวน สํานวนการพิจารณาคําวินิจฉัยหรือ

ความเห็นและขอเสนอประกอบสาํนวน  ซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเสนอประกอบการพิจารณา

การลงมติชี้ขาดตองมีคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2541 ไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบการวินิจฉัยของคณะกรรมการ การ

เลือกต้ังไวในมาตรา 85/3 โดยมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

หรือสั่งใหมีการเลือกต้ังน้ีตองเปนเอกฉันท ซึ่งไมจําเปนวาตองไดรับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังทั้ง 5 คน เพียงแตตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ทุกคนที่เขาประชุม และการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังกฎหมายกําหนดองคประชุมไว 4 

คน โดยหากคณะกรรมการการเลือกต้ังลงมติใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ัง 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองสงความเห็นในการวินิจฉัยไปใหคณะกรรมการตรวจสอบคณะ

หน่ึง ประกอบดวย ผูที่ไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวย

กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาความเห็นวินิจฉัยดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือกระทํา

การโดยเที่ยงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการการเลือกต้ังมีความเห็นตางไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจมคีวามเห็นเดิมกไ็ด แตตองแสดง

เหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอมทั้งเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในราช

กิจจานุเบกษา ผูสมัครรับเลือกต้ังที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง มาตรา 113/1 กําหนดวา เมื่อศาลมีคํา

พิพากษาลงโทษแลวใหศาลมีคําพิพากษาวาผูน้ันตองรั บผิดชอบชดใชคาใชจายในการเลือกต้ังคร้ัง

ใหมดวย 
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การตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีที่มาจากสภารางรัฐธรรมนูญซึ่ง

ไดรับการแตงต้ังจากสภานิติบัญญัติแหงช าติ ภายหลังการปฏิวัติรัฐประหารของคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.

2550 ซึ่งในขณะน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ังชุดที่ไดรับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อยูในระหวางรอการโ ปรดเกลาฯ แตภายหลังการรัฐประหาร

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมี

ประกาศฉบับที่ 13 ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาวปฏิบัติหนาที่ตอไปจนครบวาระ ซึ่ง

คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดดังกลาวก็ไดปฏิบัติหนาที่มาจนถึงปจจุบัน 

 1. ท่ีมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหวาง ป พ .ศ.2549-2550 ภายหลัง

การ เกดิ รัฐประหาร ในประเทศ  โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ .ศ.2549 ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 

“คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ” (คมช .) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 และไดประกาศให

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิ้นสุดลง จึงไดมีการ ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ.2549 แทน ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พ.ศ.2549 บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 100 คน เปนผูจัดทํารางรัฐธรรมนูญ 

(มาตรา 19) รัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พ.ศ.2549 บัญญัติใหมีสมัชชา

แหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกอายุไมตํ่ากวา 18 ป จํานวนไมเกิน 2,000 คน โดยสรรหาบุคคลจาก

ภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมิภาคตางๆ อยางเหมาะสม (มาตรา 20, มาตรา 5) 

ใหสมัชชาแหงชาติมีหนาที่คัดเลือกสมาชิกดวยกันเองเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญจํานวน 200 คน ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันเปดประชุมสมัชชาแหงชาติคร้ัง

แรก การคัดเลือกใหสมาชิกสมัชชาแหงชาติมีสิทธิเลือกไดคนละไมเกิน 3 รายชื่อ และใหผูได

คะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบ 200 คน เปนผูไดรับเลือก (มาตรา 22) เมื่อไดรายชื่อ 

200 คน ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมัชชาแหงชาติแลว ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคัดเลือก

บุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเหลือ 100 คน และนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนสมา ชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา 23) นอกจากน้ียังบัญญัติใหมี
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คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ 35 คน โดย 25 คน ใหมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ 10 คน และอีก 15 คน ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแตงต้ังจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งถาพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราวที่บัญญัติใหสรรหาสภารางรัฐธรรมนูญ

จํานวน 100 คน และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจํานวน 35 คนแลว ก็ทําใหเห็นวาไมไดมา

จากประชาชนอยางแทจริง เนื่องจากขั้นตอนตางๆ ในการคัดเลือก สุดทายใหมาอยูในกํามือของ

คณะผูยึดอํานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่เรียกวาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเปนผูคัดเลือก

เอง 

 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งไดมีการแจกจายเผยแพรไปยัง

ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อจัดใหมีการออกเสียงประชามติในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 ซึ่งเปนไป

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ขั้นตอนการแตงต้ัง

สภารางรัฐธรรมนูญไดถูกตอตานจากกลุมนักวิชาการและกลุมสิทธิมนุษยชน วารางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณในการยกรางมุงแตที่จะแกไขปญหาที่เกิด

จากนักการเมืองและรัฐบาลชุดที่ผานมาจนลืมหลักวิชาการ หลักกฎหมายจึงทําใหขาดหลักการและ

เหตุผลในการอางอิงจนอาจทําใหเกิดปญหาในอนาคตตามมา และที่สําคัญคือไมไววางใจในตัวแทน

ที่ประชาชนเลือกเขามาจึงพยายามกีดกันใหออกไปแตดึงฝายตุลาการเขามาแทน การนําเอาฝายตุลา

การเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองตามรางรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จะทาํใหการตรวจสอบและถวงดุล

อํานาจ โดยอํานาจ 3 ฝาย ไดแก ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ตามหลักการปกครอง

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาจะเสียดุลและเอียงขางฝายตุลาการมากเกินไป โดยฝายที่มาจากการ

เลือกต้ังของประชาชน คือ ฝายนิติบัญญัติ กับฝายบริหารถูกลดอํานาจลงไป เมื่อฝายตุลาการเขามามี

อํานาจมากขึ้นก็นาเปนหวงวาอาจถูกการเมืองแทรกแซงและทําใหสูญเสียความนาเชื่อถือ  

 กอนรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ไดมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกต้ังชุดใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งผูผานการเลือกของวุฒิสภา 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2549 จํานวน 5 คน ซึ่งไดแก นายอภิชาติ  สุขัคคานนท นายประพันธ              

นัยโกวิท นางสดศรี สัตยธรรม นายสมชัย จึงประเสริฐ และนายสุเมธ อุปนิสากร อยูในระหวาง

ขัน้ตอนระหวางรอการโปรดเกลาฯ แตเมื่อเกิดรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 กระบวนการ

ทุกอยางก็หยุดชะงัก แตปรากฏวาคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ไดอาศัยอํานาจตามประกาศ คปค .ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ.2549 แตงต้ังใหบุคคลทั้ง 5 คน ดังกลาว ดํารงตําแหนงคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.2541 

ซึ่งก็มีผูเรียกรองใหร้ือกรรมการการเลือกต้ังดังกลาว โดยอางวาเมื่อตอนเสนอรายชื่อทั้ง 10 รายชื่อที่
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ถูกเสนอใหวุฒิสภาพิจารณา เลือกเปนกรรมการการเลือกต้ังน้ัน เปนรายชื่อที่ศาลฎีกาเลือกมาทั้ง 10 

รายชื่อ จึงดูวาไมถูกตอง หรือไมชอบธรรม และตอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  มาตรา 299 วรรคสอง 

ก็ไดบัญญัติรับรองใหกรรมการการเลือกต้ังซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

2550 คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระโดยใหเร่ิมนับวาระต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังซึ่ง

คณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่มาจนถึงปจจุบัน  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และดํารงตําแหนงไดเพยีงวาระเดียว  (มาตรา 232) และมาตรา 

231 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหการสรรหาและการ

เลือกต้ังประธานและกรรมการการเลือกต้ังจะตองดําเนินการดังน้ี 

 1) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังจํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวย

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหน่ึงคน และ

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการทํา

หนาที่สรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกต้ังจํานวนสามคนเสนอ

ตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน มติในการเสนอ

ชื่อดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ใน

กรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูน้ัน

มีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังประกอบดวยกรรมการ

ที่เหลืออยู 

 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือก

ตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน

องคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืนในขณะเดียวกัน 

 2) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหา ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ซึ่งสมควรเปน

กรรมการการเลือกต้ังจํานวนสอง คนเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยิน ยอม

ของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน 

 3) การเสนอชื่อตาม 1) และ 2) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ทําใหตองมี

การเลือกต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุทําใหไมอาจทําใหไมอาจดําเนินการสรร

หาไดภายในเวลาทีก่าํหนดหรือไมอาจสรรหาไดภายในเวลาทีก่าํ หนดหรือไมอาจสรรหาไดครบ

จํานวนภายในเวลาทีก่าํหนดตาม 1) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวน

ภายในสบิหาวันนับแตวนัทีค่รบกาํหนดตาม 1) 
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 4) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหา

ตาม 1) 2) หรือ 3) ซึ่งตองกระทําโดยวิธลีงคะแนนลบั 

 5) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม 6) แตถาวุฒิสภาไมเห็นชอบใน

รายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการ

เลือกต้ังหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกาแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกร รมการสรร

หากรรมการการเลือกต้ัง หรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติ

เดิมดวยคะแนนเอกฉนัทหรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา แลวแต

กรณี ใหดําเนินการตอไปตาม 6) แตถามติยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันทหรือไม ไดคะแนนตามที่

กาํหนด ใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม ซึง่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสบิวันนับแต

วันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว 

 6) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม 4) หรือ 5) ประชุมและคัดเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปน

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง และแจงผลใหประธา นวุฒิสภาทราบและใหประธานวุฒิสภานํา

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป 

 ดังที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกต้ัง ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไดตัดตัวแทนของพรรคการเมือง และตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา ตามที่

ไดกาํหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ออกทั้งหมด ทําใหขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน แมแต

นักวิชาการก็ไมมี แตกลายเปนประธานศาล หรือบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คดัเลอืก  เขาไปทําหนาที่สรรหา ทําใหแนวโนมจะไดบุคคลที่ดํารง

ตําแหนงในองคกรอิสระที่เปนขาราชการที่ใ กลจะเกษียณ โดยที่ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการ

ไมมีโอกาสเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรอิ สระตามรัฐธรรมนูญเลย (ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ , 

ออนไลน, 2550)  

 2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.2550 

 คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนอ งคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มีหนาที่หลักในการควบคุมและจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิก สภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกร รมการอ่ืนอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง

แตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นแบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
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2.1 อํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 ไดบัญญัติใหอํานาจ

หนาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไวดังตอไปน้ี 

(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ ง

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก

เสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รวมทั้ง

วางระเบียบเกี่ยวกับก ารหาเสียงเลือกต้ังและดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกต้ัง

และผูมีสิทธิเลือกต้ัง เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการ

ของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตังมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียง

เลือกต้ัง 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับ ขอหามใน การปฏิบัติหนาที่ ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ขณะอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐและคํานึงถึงความ

สุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

(3) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให แกพรรคการเมือง การ

สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการ

จายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

(4) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนท องถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลอืก ต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออก

เสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(5) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่

เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
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(6) สั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวย

เลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ัง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียง

ประชามติในหนวยเลือกต้ังน้ันๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคกรเอกชนในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริยทรงเปนประมุข และ

สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(9) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 

ตลอดจนขอใหพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 

หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนินการ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือ

วินิจฉัยชี้ขาด 

(10) แตงต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคกรเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่

มอบหมาย 

2.2 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

1. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการเลือกต้ัง พ.ศ.2550 

1.1 ควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกต้ัง หรือสนับสนุนการสรรหา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณี

รวมทั้ง การออกเสียงลงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

1.2 ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปน  หรือดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

1.3 วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังและการดําเนินการใดๆ ของพรรค

การเมือง ผูสมัครรับเลือกต้ัง และผูมีสิทธิเลื อกต้ัง เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและ

กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกต้ังมีความเสมอภาค และมี

โอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง 

1.4 วางระเบียบเกี่ยวกับการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 

1.5 วางระเบียบเกี่ยวกับขอควรปฏิ บัติและขอหามมิใหปฏิบัติของพรรคการเมือง

ผูสมัครรับเลือกต้ัง และผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง และการตอบขอหารือของ
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คณะกรรมการการเลือกต้ังกับเร่ืองดังกลาว ทั้งน้ี โดยตองตอบขอหารือภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับขอหารือ และจะปฏิเสธไมตอบขอหารือเพราะเหตุที่เร่ืองน้ันยังไมเกิดขึ้นมิได 

1.6 วางระเบียบหรือใหความเห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีใน

ระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(ก) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังหรือโยกยายขาราช การซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือใหบุคคลดังกลาวพน

จากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอ่ืนมาปฏิบัติหนาที่แทน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจาย เพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน 

(ค) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทํา

การใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกต้ัง หรือใหความเห็นชอบในเร่ืองดังกลาว 

ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการรักษาผล ประโยชนของรัฐ รวมทั้งคํานึงถึงความสุจริตและ

เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 

1.7 กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน

ใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงิน

ของพรรคการเมือง และผูสมัครรับเลือกต้ัง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรค

การเมืองโดยเปดเผยและการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

ทั้งน้ี โดยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

1.8 มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ  ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตาม

กฎหมายเลือกต้ัง 

1.9 ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและการ

เลือกต้ังแบบสัดสวน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีบัญชี

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

1.10 สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่

เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกต้ัง 

1.11 สงเร่ืองไปยังประธานสภาผูแทนรา ษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคน
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ใดคนหน่ึงสิ้นสุดลงหรือสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาความเปนรัฐมนตรีของ

รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงสิน้สดุลง 

1.12 สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตาม ที่กฎหมายบัญญัติ หรือสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม

หรือออกเสียงประชามติใหม ในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหนวยเลือกต้ังหรือสั่ง

ใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติใน

หนวยเลือกต้ังน้ันๆ มิไดเปนไ ปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งน้ี หลักเกณฑและวิธีพิจารณาให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

1.13 ประกาศผลการเลือกต้ัง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียง

ประชามติ 

1.14 สงเสริมสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคกรเอกชน ในการใหการศึกษาแก

ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ

สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 

ทั้งน้ี การจัดสรร งบประมาณเปนค าใชจายใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กาํหนด 

1.15 วางระเบียบเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจ

เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ 

1.16 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและข อสงัเกตเสนอตอสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

1.17 ดําเนินการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญอ่ืน หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง 

2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธ รรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  

2.1 ออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมอืง 

2.2 จัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

2.3 จัดสรรเงินสนับสนุนแกพรรคการเมือง ควบคุมดูแลการใชจายเงินทุน

หมนุเวียน 
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2.4 พจิารณากาํหนดใหพรรคกา รเมืองไดรับการสนับสนุนในเร่ืองคาไปรษณียากร 

คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และดานอ่ืน ๆ เพื่อดําเนินกิจการทางการเมือง 

3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550  

3.1 กําหนดวันรับสมัครเลือกต้ัง 

3.2 รับสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ 

3.3 แตงต้ังเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกต้ัง 

3.4 กําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกต้ังและตรวจสอบคาใชจาย 

3.5 สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําและแจงผูบังคับบัญชาสั่งให พน

หนาที่เปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการ

อําเภอในเขตเลือกต้ังหรือนอกเขตเลือกต้ัง หรือหามเขาเขตเลือกต้ังหน่ึงในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ

ใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทําการใดเพื่อเปนคุณหรือโทษแกผูสมั ครหรือพรรค

การเมอืง 

3.6 กําหนดวิธีการใหรัฐสนับสนุนการเลือกต้ัง 

2.3 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน 

1. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 

1.1 ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการเลือกต้ังภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแตวันที่

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เวนแต

การดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นจะเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

1.2 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลา หรืองดเวนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการ

เลือกต้ังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติน้ีเฉพาะในการเลือกต้ังน้ัน เพื่อใ หเหมาะสมแกการ

ดําเนินการเลือกต้ังใหเปนไปโดยเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมได 

1.3 ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพควบคุมการพิมพ 

และจัดสั่งบัตรเลือกต้ัง และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดพิมพ

บัตรเลือกต้ัง 
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2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.

2549 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ

หนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหเปนไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น พ .ศ.2545 การดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหแลว

เสร็จโดยเร็ว และคณะกรรมการการเลือกต้ังตองประกาศผลการเลือกต้ังซึ่งตองไมเกิน 30 วัน นับ

แตวันเลือกต้ัง และใหรวมถึงการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นกอนวันที่

ประกาศนี้ใชบังคับดวย  

3. การตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญ แหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

ตามที่ไดกลาวมาแลววาการตรวจสอบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 น้ัน อํานาจในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของคณะกรรม การ

การเลือกต้ังเปนที่สุด ไมอาจถูกตรวจสอบไดโดยองคกรตุลาการ เปนปญหาในระบบกฎหมายที่ขัด

กับหลักการแบงแยกอํานาจที่ตองมีการตรวจสอบและถวงดุล ในการใชอํานาจของทุกของคกรไมมี

องคกรใดที่สามารถใชอํานาจโดยไมตองถูกตรวจสอบดังเชนการใชอํานาจของคณะกรรมการการ

เลอืกต้ัง ดังนั้น ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงไดมีการ

กําหนดแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยกําหนดประเด็นใหพิจารณาวา “ควรให

มีองคกรหรือฝายตุลาการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระ เชน การตรวจสอบการใช

อํานาจของ คณะกรรมการการเลือกต้ังตามกรอบเวลาที่กําหนดหรือการใชอํานาจวินิจฉัยและการ

เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกต้ังหรือไม  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ 

กรอบที่ 2 วาดวยสถาบันการเมืองในคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดพิจารณาในประเด็น

การควบคุมการเลือ กต้ังใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยไดสรุป

สาระสําคัญเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไววา ใหคงหลักการเดิมไวตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ไมควรใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังมีอํานาจ เบ็ดเสร็จในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยเสนอใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องตนซึ่งเปรียบเสมือนศาลชั้นตน เมื่อคณะกรรมการการ

เลือกต้ังไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว ผูที่ไดรับความเสียหายสามารถยื่นคํารอง อุทธรณตอศาลในคําวินิจฉั ย
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ของคณะกรรมการการเลือกต้ังได สําหรับวิธีพิจารณาและการวินิจฉัยใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาเปน

ผูกําหนด โดยตองใหมีความรวดเร็วและไมมีขั้นตอนยุงยากซับซอน เพื่อประโยชนในการเลือกต้ัง

ใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม  

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภาราง รัฐธรรมนูญ ไดรางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการเลือกต้ังไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น  ใน

มาตรา 233 ดังน้ี 

“ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังกอนการประกาศผลเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกา

เพื่ออุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังได 

ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรวาใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหเสนอความเห็นตอศ าลฎีกาเพื่อ

วินิจฉัย” 

หลังจากรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามหนวยงานและองคกรตางๆ สรุปผลการรับ

ฟงความคิดเห็นเวทีระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประเด็นการคานและดุลอํานาจใบแดงคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง มีผลเห็นดวยรอยละ 82.6 ไมเห็นดวยรอยละ 6.5 ไมระบุรอยละ 10.9  

เมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 ที่

คณะกรรมาธิการยกรางจัดทําเสร็จแลวไดรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ฉบับลง

ประชามติ และรางรัฐธรรมนูญฉบบลงประชามติน้ีผานการออกเสียงลงประชามติจากประชาชนผูมี

สิทธิออกเสียง วัน ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2550 จึงมีผลใชบังคับและไดประกาศใชวันที่ 24 สิงหาคม 

พ.ศ.2550 หลักการดังกลาวขางตนตามรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ พ .ศ.2550 มาตรา 233 ได

ถูกเปลี่ยนแปลงโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดใหการตรวจสอบการเลือกต้ังแบง

ออกเปน 2 กรณี คือ  

1. กอนประกาศผลของคณะกรรมการการเลือกต้ัง วินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด  

2. ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํา

รองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการ

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งน้ี 
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วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบ

ไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ังแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาผูน้ันจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง ในกรณีที่

ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมในเขตเลือกต้ังใด ใหสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาในเขตเลือกต้ังน้ันสิ้นสุดลง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2550 ไดวางหลักเกณฑอํานาจหนาที่ของศาลยุติธรรมที่เกี่ยวกับการ

เลือกต้ังไวโดยแบงเปนสองกรณีดังน้ี 

1. บทบาทหนาที่ของศาลฎีกาที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ังในเร่ืองการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง และการพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาผูใดไมมีชื่อในประกาศของผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง กฎหมายกําหนดให

ผูสมัครรับเลือกต้ังมีสิ ทธิยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต

เลือกต้ังประกาศรับสมัครผูสมัครน้ัน หรือในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง

ประกาศชื่อผูสมัครคนใดไปแลว ตอมาปรากฏวาผูสมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิให

ใชสิทธิสมัค รรับเลือกต้ัง ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังก็มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาล

ฎีกาพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการรับสมัครเลือกต้ังของผูน้ันได รวมทั้งในกรณีมีการรับสมัครแลว 

กอนวันเลือกต้ัง ถาปรากฏหลักฐานวาผูสมัครผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังดําเนินการสืบสวนสอบสวน

โดยเร็ว ถาเห็นวาผูน้ันขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหยื่นคํา

รองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยใหเพิกถอนการสมัครรับเลือกต้ังของผู น้ัน ทั้งน้ี พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. 2550 ใหศาลฎีกามีอํานาจหนาที่วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หรือขอใหเพิกถอนการสมัครรับ

เลือกต้ัง แบบบัญชีรายชื่อไวดวย วาในกรณีที่ผูสมัคร รับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อผูใดไมมีชื่อเปน

ผูสมัครในประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหผูน้ันมีสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลฎีกาภายในเวลา

เจ็ดวันนับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังและใหอนุโลมวิธีการยื่นอุทธรณตอศาล

ฎีกาเหมือนกับผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

2. ใหศาลฎีกามีบทบาทพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ัง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภา และใหศาลอุทธรณมี
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อํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ในการเ ลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่

ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

ในการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวามี

กรณีอันเชื่ อไดวาการเลือกต้ังน้ันเปนไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ใหประกาศผลการเลือกต้ังวา

ผูใดไดรับการเลือกต้ังวาผูใดไดรับเลือกต้ังภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันเลือกต้ัง แตถาเห็นวาเปน

กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีกรณีไมสุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกต้ังใดจะยัง ไมประกาศผล

สําหรับเขตเลือกต้ังน้ันก็ได แตตองสอบสวนวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวัน

เลือกต้ัง และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศใหยนหรือขยายระยะเวลาหรืองดวันการดําเนินการที่เกี่ย วกับการ

เลือกต้ังเพื่อใหเหมาะสมและจําเปนแกการดําเนินการเลือกต้ังใหเปนไปโดยรวดเร็ว สุจริตและเที่ยง

ธรรมได (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนร าษฎรและการ

ไดมาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 9) และไดกาํหนดรายละเอียดการตรวจสอบการเลอืกต้ัง กรณีการ

เลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 103) ไวดังน้ี 

1. กรณีกอนประกาศผลการเลือกต้ัง ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวนสอบสวนแลว  

เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือมีพฤติการณที่เชื่อวา

ผูสมัครผูใดกอใหผูอ่ืนกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอ่ืนกระทําการดั งกลาว หรือรูวา

มีการกระทําแลวไมระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมี

ผลใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่กระทําการเชนน้ันทุกรายเปนเวลาหน่ึงป โด ยใหมีผลนับแตวันที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่ง และถาการกระทําดังกลาวปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย

หรือทราบถึงการกระทําน้ันแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกต้ังเป นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดย

วิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เพื่อเสนอคํา รองตอศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองน้ัน ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองน้ันให
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค

การเมืองน้ันมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง 

ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกต้ังวามีการกระทําอันฝาฝนกฎหมายขางตน

การเลือกต้ังไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดจะไดรับ

ประโยชนจากการกระทําน้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหผูสมัครน้ันหรือพรรค

การเมืองนั้นระงับห รือดําเนินการใด เพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมน้ันภายในเวลาที่

กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผูน้ันหรือพรรคการเมืองน้ันไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังโดยไมมีเหตุอันสมควรใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูน้ันเปนผูสนับสนุนการกระทําน้ัน 

พรรคการเมืองนั้ นมีสวนรูเห็นในการกระทําน้ัน เวนแตผูสมัครหรือพรรคการเมืองน้ันพิสูจนไดวา

ไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครผูใดหรือศาล

รัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค

การเมืองผูใดแลว ใหพิจารณาดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร หัวหนาพรรคการเมือง

และกรรมการบริหารพรรคการเมอืงผูนัน้ดวย 

กอนคณะกรรมการการเลือกต้ังจะวินิจฉัยเพื่อมีมติใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครผูใด 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังแจงความเห็นพรอมดวยสําน วนการสบืสวนสอบสวนไปยงั

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นวาความเห็นดังกลาวเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย หรือคณะกรรมการการเลือกต้ังกระทําการโดยเที่ยงธรรมหรือไม หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการ

เลือกต้ังจ ะมีคําวินิจฉัยตามความเห็นเดิมก็ไดแตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอม

เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในราชกิจ จานุเบกษา (พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2550 

มาตรา 105)   

2. เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังแลว  ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อวาการเลือกต้ังในเขต

เลือกต้ังใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครใด 

กระทําการใดๆ โดยไมสุจริตเพื่อจะใหตนเองไดรับเลือกต้ัง หรือไดรับเลือกต้ังมาโดยไมสุจริตโดย

ผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา อันเปนการฝาฝนกฎหมายใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (การพิจารณาคดีเลือกต้ังของศาลฎีกาเปนไปตามระเบียบ

ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิ ทธิ

เลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550) ในกรณี

ที่ปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณีเปนไปตามคํารองของ
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คณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหศาลฎีกาสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูน้ัน มีกําหนดเวลาหาปแลวแจงใหประธานสภา

ผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ และในกรณีที่ศาลฎีกาไดรับคํารอง เรียบรอย แลว ให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันหยุดการปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง และถาศาล

ฎีกามีคําสั่งใหเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรน้ันสิ้นสุดลง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 111)  

กรณีคัดคานการเลือกต้ังผูมีสิทธิคัดคานการเลือกต้ัง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัคร หรือ

พรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึงมีสิทธิยื่นคัดคานตอ

คณะกรรมการการเลือกต้ังวาการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย

กฎหมาย  สําหรับระยะเวลายื่นคัดคาน ผูมีสิทธิยื่นคัดคานอาจยื่นคัดคานกอนวันประกาศผลการ

เลือกต้ังหรือภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง เวนแตการรองคัดคานเพราะเหตุวา

ผูสมัครผูใด หรือพรรคการเมืองใดใชจายเกี่ยวกับการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินคาใชจา ยที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด ใหยื่นภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศผลการ

เลือกต้ัง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแล ะการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2550 มาตรา 114) และในกรณีที่มีการยื่นคัดคานกอนวันประกาศผล

เลือกต้ังแตผลการสอบสวนปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกต้ังเปนไปโดยไมถูกตอง

หรือไมชอบดวยกฎหมาย และคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรใหมีการเลือกต้ังใหมในเขต

เลือกต้ังใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดใหนําความในมาตรา 111 มา

ใชบังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ผลการสืบสวนสอบสวนปรากฏวาการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ัง

ใดหรือเขตเลือกต้ังใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย แตคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เห็นวายังไมมีเหตุที่จะตองใหมีการเลือกต้ังใหมเพราะไมมีผลเปลี่ยนแปลงผลการเลือกต้ัง

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งใหยุติเร่ืองก็ได คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม

มาตราน้ีใหเปนที่สุด 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.

2550 ไดใหอํานาจศาลฎีกาในการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในกรณีที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหบุคคลที่ดําเนินการดานธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือเตรียมการ

ผลิตวัสดุอุปกรณที่อาจใชในการจัดการเลือกต้ังโดยไมมีอํานาจ ใชเงินหรือทรัพยสินหรืออิทธิพล

คุกคาม เพื่อใหคุณใหโทษแกผูสมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง หรือดําเนินการอ่ืนที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมน้ัน ระงับการ
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ดําเนินการไวเปนชั่วคราวภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหกสิบวัน ผูที่ไดรับคําสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีสิทธิรองขอตอศาลฎีกาใหเพิกถอนคําสั่งน้ันได ถาศาลฎีกาเห็ นวาการ

ดําเนินการของบุคคลน้ันมิไดเปนไปเพื่อใหการ เลือกต้ังไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหศาล

ฎีกาเพิกถอนคําสั่งน้ัน (พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.

2550 มาตรา 13) 

การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพื่อหาขอเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ขาด

ปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2550 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ .ศ.2550 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการ

การเลือกต้ังตองใหโอกาสผูรอง  ผูถูกคัดคาน หรือผูถูกกลาวหาทราบเหตุแหงการรอง การคัดคาน 

หรือการกลาวหา มีหนังสือแจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานรวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในกรณีที่ผูรอง ผูถูกคัดคาน หรือผูถูก กลาวหา ไมมีหนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริง แสดงหลักฐาน หรือไมมาใหถอยคํา ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยไมมี

เหตุอันสมควร ใหถือวาผูน้ันสละสิทธิในการชี้แจง แสดงหลักฐาน หรือใหถอยคํา และให

คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการตอไป 

ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการกา รเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หามมิใหกรรมการกา รเลือกต้ัง กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ผูอํานวยการการ

เลือกต้ังประจําจังหวัด  และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษ

แกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกต้ังหรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริต

หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือการออกเสียง

ประชามติ ในกรณีที่บุคคลดังกลาวกระทําการตามหนาที่โดยสุจริต ยอมไดรับความคุมครองไมตอง

รับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

ทั้งน้ี บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภา พ .ศ.2550 ไดมีการกําหนดโทษเปน

โทษปรับทางปกครอง โดยนําบทลงโทษเดิมที่เปนโทษทางอาญามาปรับใช และมีบางมาตราที่เปน

โทษที่รุนแรงกลาวคือเปนโทษปรับสูงถึงหนึ่งแสนบาทมาปรับใช หรือจํานวนเงินสองเทาของที่

ไดรับมา โทษปรับเปนการลงโทษทั้งพรรคการเมืองและบุคคลทั่วไปซึ่งไมไดเปนสมาชิกพรรค
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การเมืองดวยและบางมาตราไดมีการเพิ่มโทษโดยการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังดวยเปนอํานาจของศาล

ฎีกา 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอํานาจหนาที่และการตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการ 

เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

มาตรา 219 วรรคสาม ใหศาลฎีกามีอาํนาจพิจารณา

และวินิจฉัยคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา แล ะใหศาลอุทธรณมีอํานาจ

พิจารณาและวินิจฉัยเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

ไมม ี

มาตรา 235 คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุม

และดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งหรือสรรหา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภา

ทองถ่ิน และ ผูบริหารทองถ่ินแลวแตกรณี รวมทั้งการ

ออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผู รกัษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา พระราชบัญญัติปร ะกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมาย

วาดวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ใหมีสํานัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน

หนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบญัญัติ 

มาตรา 144 คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผู

ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิก

สภาทองถ่ิน และผูบริหาร ทองถ่ิน รวมทั้งการออก

เสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการ

ตามกฎหมายประ กอรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ออกเสียงประชามต ิและกฎหมายวาดวยพรรค

การเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ออกเสียงประชามต ิและกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

และเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

มาตรา 236 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) ออกประกาศ หรอืวางระเบยีบกําหนดการ

ทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง 

รวมทั้งวางระเบียบเก่ียวกับการหาเสียงเลื อกตัง้และการ

ดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง 

และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม และกําหนดหลักเกณฑการดาํเนนิการของรฐัใน

การสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมี

โอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(2) วางระเบียบเก่ียวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่

ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงเม่ือ

อายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎรขณะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ โดย

คํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความ

สุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียม

กันในการเลือกตั้ง 

(3) กําหนดมาตรการและควบคมุการบรจิาคเงนิ

ใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ 

การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง

รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรค

การเมืองโดยเปดเผย และควบคุมการจายเงินเพ่ือ

ประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(4) มีคาํส่ังใหขาราชการ พนกังาน หรอืลูกจางของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติการ

ทัง้หลายอันจาํเปนตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรค

สอง 

 

มาตรา 145 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1)  ออกประกาศกําหนดการทัง้หลายอัน

จาํเปนแกการปฏบิตัติามกฎหมายตามมาตรา 144 

วรรคสอง 

(2) มีคาํส่ังใหขาราชการ พนกังาน หรอืลูกจาง

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรื อเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตามกฎหมายตาม

มาตรา 144 วรรคสอง 

(3) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและ

วินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกํา

หมายตามมาตรา 144 วรรคสอง 

(4) ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียง

ประชามติใหมในหนวยเลือ กตั้งใดหนวยเลือกตั้ง

หนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เม่ือมีหลักฐานอันควร

เช่ือไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

ในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม 

(5) ประกาศผลการเลือกตัง้และการออกเสียง

ประชามต ิ

(6) ดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ใน การปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่

เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให

ถอยคาํ ตลอดจนขอใหศาล พนกังานอัยการ 

พนกังานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การ

สอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาด 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

(5) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงและวินิจฉัย

ช้ีขาดปญหาขอโตแยงที่เกิดขึ้นตาม 

กฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง 

(6)  ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียง

ประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่ง

หรือทุกหนวยเลือกตั้ง เม่ือมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวา

การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวย

เลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลื อกตัง้ ผลการสรรหา และผล

การออกเสียงประชามต ิ

(8) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือสนับสนุนองคการ 

เอกชน ในการใหการศกึษาแกประชาชนเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน 

(9) ดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี

อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคล

ใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอให 

พนกังานอัยการ พนกังานสอบสวน หน วยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการเพ่ือประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การ

สืบสวนสอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาด 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล 

คณะบุคคล หรือผูแทนองคกรเอกชน เพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตามกฎหมาย 

คณะกรรมการการเ ลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้ง

บุคคล คณะบุคคล หรือผูแทน องคการเอกชน เพ่ือ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

ไมม ี มาตรา 146 ขาราชการ พนกังาน หรอืลูกจาง

ของหนวยราชการ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่ังการตามมาตรา 145 

มาตรา 237 ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ 

หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําการอันเปนการฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ ไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ซ่ึงมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรมใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคล

ดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเ ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง

สมาชิกวุฒสิภา 

ถาการกระทําของบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง 

ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาหัวหนาพรรคการเมือง

หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น 

หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว 

มิไดยับย้ังหรือแกไขเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอัน

ไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึง

มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตาม

มาตรา 68 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบ

พรรคการเมืองนั้น ใหเ พิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังใหยุบ

พรรคการเมือง 

ไมม ี
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

มาตรา 238 คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงโดยพลันเม่ือมีกรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือ พรรค

การเมืองซ่ึงมีสมาชิกรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  เปนไปโดยไม

ถูกตองหรอืไมชอบดวยกฎหมาย 

(2) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตาม

มาตรา 114 วรรคหนึ่งคัดคานวาการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย

กฎหมาย 

(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวา กอนไดรับการ

เลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ผูใด

ไดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคล

หรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป โดยฝาฝน

หลักเกณฑประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒสิภา พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(4) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือวาการออกเสียง

ประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูมี

สิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวย

เลือกตั้งใ ดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย

กฎหมาย 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการ

การเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยส่ังการโดยพลัน 

มาตรา 147 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง

ดําเนินการสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงโดยพลันเม่ือ

มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง  

หรือพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิกรับเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งคัดคานวาการเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งนั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไม

ชอบดวยกฎหมาย 

(2) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวา กอน

ไดรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแท นราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

ผูใดกระทําการใดๆ โดยไมสุจริตเพ่ือใหตนเอง

ไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต

โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได

กระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยก ารเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิภา 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง หรอืกฎหมายวาดวยการเลือกตัง้สมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการออก

เสียงประชามตมิไิดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 

หรือผูมีสิทธิเลือ กตั้งคัดคานวาการออกเสียง

ประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไปโดยไม

ถูกตองหรอืไมชอบดวยกฎหมาย 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว 

คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณาวินิจฉัยส่ัง

การโดยพลัน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

มาตรา 239 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

วินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

กอนการประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

ในกรณีที่ ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถา

คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้ง

ใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหย่ืนคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือ

วินิจฉัย เม่ือศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งแลว สมาชิกสภาผูแทน ราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกา

จะมีคําส่ังยกคํารอง ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังใหมีการ

เลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ให

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรื อสมาชิก

วุฒิสภาเขตเลือกตั้งนั้นส้ินสุดลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไป

ไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวนรวมของ

สมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มา

ใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ินดวยโดยอนุโลม โดยการย่ืนคํารองตอศาลตาม

วรรคสองใหย่ืนตอศาลอุทธรณ และใหคําส่ังของศาล

อุทธรณเปนที่สุด 

 

 

ไมม ี
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 

มาตรา 240 ในกรณีที่มีการคัดคานวาการสรรหา

สมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวากอน

ไดรับการสรรหา สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตาม

มาตรา 238 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ

สอบสวนโดยพลัน 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยส่ังการเปน

อยางใดแลว ใหเสนอตอศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย

โดยพลัน และใหนาํความในมาตรา 239 วรรคสองและ

วรรคสาม มาใชบังคับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไม

อาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังใหเพิกถอนการสรรหา

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิก

ภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นส้ินสุดลงนับแตวันที่ศาล

ฎีกามีคําส่ัง และใหดําเนินการ สรรหาสมาชิกวุฒิสภา

ใหมแทนตําแหนงที่วาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้งจะรวมดําเนินการหรือ

วินิจฉัย ส่ังการมิได และให คณะกรรมการการเลือกตั้งมี

องคประกอบเทาที่มีอยู 

การคดัคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก

วุฒสิภา 

ไมม ี

การตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ในตางประเทศ 

 จากที่ไดศึกษาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศ

ไทยมาแลว จึงจําเปนตองทําการศึกษาการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังใน

ตางประเทศวามีความเหมือนหรือแตกตางกับการตรวจสอบการใช อํานาจของคณะกรรมการการ
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เลือกต้ังของไทยอยางไร ทั้งน้ี เพื่อเปนการเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางของไท ยกับตางประเทศ

เพื่อจะไดสงวนขอดีของการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังของไทยไว และ

ปรับปรุงพัฒนาขอดอยเพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปโดยโปรงใส มีประ สิทธิภาพ ในการน้ีจึงได

ทําการศึกษาคณะกรรมการการเลือกต้ังของตางประเทศ จํานวน 4 ประเทศ ดวยกัน คือ ประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐ

อินเดีย 

 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 ประเทศสห พันธสาธารณรัฐเยอรมันเรียกคณะกรรมการการเลือกต้ังวา “คณะกรรมการ

การเลือกต้ังแหงสหพันธ” (พรศักด์ิ ผองแผว และธีรภัทร เสรีรังสรรค , 2539, หนา 12) เร่ิมกอต้ังขึ้น

คร้ังแรกเมื่อป ค .ศ.1957 มีสมาชิกเปนจํานวนมากโดยแบงคณะกรรมการการเลือกต้ังออกเปน 3 

ระดับ คื อ ระดับสหพันธ ระดับมลรัฐ และระดับเขตเลือกต้ัง และมีกฎเกณฑที่ ใชบังคับกับการ

เลือกต้ัง คือ รัฐธรรมนูญ (basic law) ที่ใหสิทธิประชาชนในการเลือกต้ังและกําหนดรูปแบบของ

การเลือกต้ัง กฎหมายเลือกต้ังของสหพันธรัฐ (federal election law) กําหนดวิธีการเลือกต้ังและ

องคกรจัดการเลือกต้ัง 

 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมีการเลือกต้ังสองแบบ คือ แบบเลือกตัวบุคคล และ

แบบบัญชีรายชื่อพรรค ซึ่งมีการคิดคะแนนที่แตกตางจากของประเทศไทย 

 เนื่องจากประเทศเยอรมันมีการปกครองแบบสหพันธ องคกรจัดการเลือกต้ังของประเทศ

น้ีจึงมีลําดับขั้นเปนกรรมการการเลือกต้ังชุดตางๆ ที่สอดคลองกับรูปแบบการปกครองแบบสหพันธ

ดวย ต้ังแตระดับหนวย ระดับเขตเลือกต้ัง ระดับรัฐ และระดับสหพันธ ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยเลอืกต้ัง 

 คณะกรรมการน้ี ทําหนาที่ดําเนินการเลือกต้ังในวันเลือกต้ัง โดยมีการแบงประเภท

ออกไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบดังนี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนประจําหนวยเลือกต้ังทั่วไป ทําหนาที่ตรวจนับ

คะแนนรวมทั้งประกาศผลของการนับคะแนนในหนวยเลือกต้ังที่ตนรับผิดชอบ 

1.2 คณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยเลือกต้ังเคลื่อนที่ มีหนาที่และความ

รับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจคะแนนประจําหนวยเลือกต้ังทั่วไป แตคณะกรรมการชุด

น้ี จะเดินทางไปตามสถานที่ตางๆ เชน โรงพยาบาล บานพักคนชรา หรือเรือนจํา เปนตน เพื่อให

ความสะดวกแกผูที่จะใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามสถานที่ดังกลาว ซึ่งไมอาจใชสิทธิตามปกติได 
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1.3 คณะกรรมการตรวจคะแนนที่ลงทางไปรษณีย ในเขตเลือกต้ังหนึ่งอาจมีกรรมการ 

1 ชุด ทําหนาที่ตรวจนับคะแนนที่ลงทางไปรษณีย โดยรับผิดชอบตลอดทั้งเขตเลือกต้ัง หรือให

คณะกรรมการหลายชุดนั้นแบงเขตกันรับผิดชอบก็ไดตามความเหมาะสม 

 2. คณะกรรมการเลือกต้ังระดับเขตเลือกต้ัง 

 ในแตละเขตเลื อกต้ัง จะมีคณะกรรมการเลือกต้ังระดับเขตเลือกต้ัง 1 ชดุ โดยแตละชดุมี

หนาที่รวมคะแนนภายในเขตเลือกต้ังที่ตนรับผิดชอบ 

 3. คณะกรรมการเลือกต้ังระดับมลรัฐ 

 ในแตละรัฐจะมีคณะกรรมการเลือกต้ัง 1 ชุด ทําหนาที่รวบรวมผลการเลือกต้ังภายในรัฐ

ของตน 

 4. คณะกรรมการเลือกต้ังระดับสหพนัธ 

 มีหนาที่รวบรวมผลการเลือกต้ังทั่วประเทศ แลวประกาศวาบัญชีเลือกต้ังใดบางที่ไดรับ

เลือก และแตละบัญชีมีสิทธิสงกี่ที่น่ัง พรอมทั้งประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเลือกต้ัง 

 ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ังระดับสหพันธ จะไดรับการแตงต้ัง ตําแหนง โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยหลักแลวจะแตงต้ังจากผูอํานวยการสํานักงานสถิติของ

สหพันธซึ่งมีสถานะเปนอิสระไมขึ้น ตอรัฐบาล สวนประธานของคณะกรรมการการเลือกต้ังระดับ

อ่ืนๆ จะไดรับการแตงต้ังโดยรัฐบาลประจํามลรัฐ และเมื่อไดรับการแตงต้ังแลวประธานของ

คณะกรรมการก ารเลือกต้ังแตละชุดก็จะแตงต้ังกรรมการอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติครบถวนเพื่อเขามา

รับผิดชอบรวมกัน และมีสวนสนับสนุนใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 จากโครงสรางนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังทุกระดับของเยอรมัน จึงมีลักษณะที่แยกขาด

จากหนวยงานของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประกันความเปนกลางของคณะกรรมการการเลือกต้ังทั้งหลาย

เอง ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากยุโรปน้ันมีประสบการณที่ไมดีจากการที่หนวยงานของรัฐทําหนาที่เปน

คณะกรรมการการเลือกต้ังดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของรัฐมีแนวโนมจะทําการใหเปน

ประโยชนแกพรรคที่อยูในรัฐบาล 

 นอกจากนี้ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันยังมีคณะกรรมการแบงเขตเลือกต้ัง 

เนื่องมาจากการกําหนดขนาดและขอบเขตพื้นที่ขอบเขตการเลือกต้ังแตละเขตมีอิทธิพลไมนอยตอ

นํ้าหนักของคะแนนเสยีงของผูลงคะแนนแตละเขต  และมีอิทธิพลตอโอกาสของผูสมัครแตละคน

ดวยวาจะไดรับ การเลือกต้ังหรือไม เพื่อใหนํ้าหนังของคะแนนเสียงของผูเลือกต้ังในเขตตางๆ ไม

แตกตางกันมากนัก กฎหมายเลือกต้ังเยอรมัน จึงกําหนดหลักเกณฑกวางๆ วาจํานวนประชากรแต

ละเขตเลือกต้ังไมควรจะตางถัวเฉลี่ยของประชากรในเขตเลือกต้ังทุกเขต (เฉลี่ย 1:222,500 ในป ค.ศ.

1983) เกนิกวา รอยละ 25 และถาความแตกตางนี้เกิน รอยละ  3.5 เมื่อไดตองมีการแบงเขตเลือกต้ัง
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ใหมโดยไมชักชา (กฎหมายเลือกต้ังเยอรมัน มาตรา 3 อนุมาตรา 3) และเพื่อใหการกําหนดขอบเขต

พื้นที่ของเขตการเลือกต้ังเปนไปโดยเที่ยงธรรม กฎหมายเลือกต้ังกําหนดใหมีคณะกรรมการถา วร

ระดับสหพันธทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางรัฐบาลในกรณีที่จะตองมีการออกกฎหมายเพื่อ

เปลี่ยนแปลงเขตเลือกต้ังเดิม 

 คณะกรรมการแบงเขตเลือกต้ังนี้ประกอบดวย กรรมการ 7 คน ผูอํานวยการสํานักงาน

สถิติของสหพันธเปนกรรมการโดยตําแหนง นอกจากน้ีศาลปกครองแหงสหพันธจะตองสงผู

พิพากษา 1 ทาน มารวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ประจําคือทํารายงาน

ระยะเวลาประมาณ 1 ปคร่ึง ภายหลังจากมีการเลือกต้ังทั่วไปแตละคร้ังโดยเสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อใหมีการปรับปรุงเขตเลือกต้ังตางๆ ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว อยางไร

ก็ตามรายงานนี้ก็ไมมีผลผูกพันในทางกฎหมาย จากจํานวนรายงาน 8 ชิ้น นับแตไดมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการชุดนี้ข้ึนมา ก็มีขอเสนอตามรายงานฉบับที่ 1 (ป ค.ศ.1958) ฉบับที่ 5 (1973) และฉบับ

ที่ 8 (1984) ที่ไมผานเปนกฎหมายเลย สวนรายงานที่เหลือจะผานเปนกฎหมายทั้งหมดหรือบางสวน 

 แนวความคิดในการต้ังคณะกรรมการแบงเขตเลือกต้ังนี้ เยอรมันไดรับอิทธิพลอยางมาก

จาก The Permanent Commissions ของอังกฤษ ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายในแงของความเปน

กลางทางการเมืองจึงมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสําเร็จลุลวงดวยดี  (บุญศรี         

มีวงศอุโฆษ, 2542, หนา 29-32)  

1.1 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

1) คณะกรรมการการเลือกต้ังทั้ง 3 ระดับ ดําเนินการเลอืกต้ังและรวมคะแนนใน

ระดับของตน 

2) ในการเลือกต้ังโดยตรงหรือการเลือกต้ังแบบแบงเขต คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ในแตละเขตเลือกต้ังเปนผูรวมคะแนน พิจารณาตัดสินการเลือกต้ัง และประกาศผลการเลือกต้ัง 

3) ในการเลือกต้ังแบบสัดสวน คณะกรรมการการเลือกต้ังระดับสหพันธจะเปนผู

ตัดสิน โดยคํานวณที่น่ังที่แตละพรรคจะไดรับ ทั้งน้ี โดยการรวบรวมผลการเลือกต้ังทั้งประเทศ จาก

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังในระดับรัฐและระดับเขตการเ ลือกต้ังทั่วประเทศสงมาให (สุภัทร        

สุคนธาภิรมณ ณ พัทลุง, ม.ป.ป., หนา 3-58) 

1.2 ความเกี่ยวพันกับองคกรตุลาการ 

ระบบการเลือกต้ังของเยอรมันมีการควบคุมใหการเลือกต้ังเปนไปอยางบริสุทธิ์

ยุติธรรมโดยศาล โดยมีบทกําหนดโทษแกผูที่ใชอิทธิพลบังคับแกผูมีสิท ธิเลือกต้ังใหออกเสียงไป

ในทางใดทางหนึ่งตามความตองการของผูที่ใชอิทธิพลนั้นเปนความผิดกฎหมายอาญาเยอรมันซึ่ง

ในมาตรา 108 เปนความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกขูเข็ญผูมีสิทธิเลือกต้ัง มาตรา 108a เปนความผิด
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เกี่ยวกับการหลอกลวงผูมีสิทธิเลือกต้ัง และมาตรา 108b เปนความผิดเกี่ยวกับการใหสินบนผูมีสิทธิ

เลือกต้ัง และยังเปนเหตุฟองใหศาลสั่งใหการเลือกต้ังน้ันเปนโมฆะไดอีกดวย หากเปนที่พิสูจนไดวา

การกระทําน้ันมีอิทธิพลจนทําใหผูมีสิทธิออกเสียงไมสามารถตานทานความกดดันน้ัน และไม

อาจจะตัดสินใจเลือกอยางเสรีได และเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญดวย 

โดยกรรมการเลือกต้ังจะมีบทบาทในการตรวจสอบการเลือกต้ัง โดยการควบคุมการ

เลือกต้ังใหเปนไปอยางถูกตอง ตรวจคุณสมบัติของผูสมัคร พิจารณาคําอุทธรณการรับรองหรือไม

รับรองผลการเลือกต้ังระดับมลรัฐและระดับเขตที่คณะกรรมการการเลื อกต้ังในระดับน้ันๆ สงมา 

และประกาศรับรองหรือไมรองผลการเลือกต้ังทั้งในระดับประเทศ ระดับมลรัฐและระดับเขต 

 2. คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา  เรียกคณะกรรมการการเลือกตั้งวา “คณะกรรมการการเลือกตั้ง

แหงสหพนัธ” (The Federal Election Commission: FEC) เร่ิมกอต้ังขึ้นคร้ังแรกในป ค .ศ.1975 มี

จํานวนสมาชิก 6 คน โดยประธานาธิบดีเปนผูแตงต้ังโดยไดรับคําปรึกษา และการยอมรับจากสภา

สูง (senate) 

 การเลือกต้ังประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาจะ

มีองคกรที่เกี่ยวของ 2 องคกร คือ 

 1) คณะกรรมการการเลือกต้ังแหงสหพันธ แตงต้ังโดยสภาคองเกรส มีหนาที่ดูแล

สอดสองและใหคําปรึกษาแกมลรัฐตางๆ ใหดําเนินการเลือกต้ังตามกฎหมายเลือกต้ังของรัฐน้ันๆ 

โดยองคกรดังกลาวมีความเปนกลางและเปนอิสระ 

 2) คณะกร รมการการเลือกต้ังระดับเคานต้ี  มีหนาที่ดําเนินการเลือกต้ังในระดับเคานต้ี

หรือเทียบไดกับอําเภอ ซึ่งเปนเร่ืองของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง สําหรับในหนวยเลือกต้ังแต

ละหนวยจะมีผูแทนของพรรคการเมืองเขารวมเปนเจาหนาที่ดวย  

2.1 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

1) จัดการและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการใชเงิน ในการแขงขันการเลือกต้ัง ทั้งหมด 

โดยมีอํานาจในการพิจารณา การใชเงินในการเลือกต้ัง ทั้ง 4 ประเภท ซึ่งกลาว คือ การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี นอกจากนี้ หลังการ

เลือกต้ังยังตรวจสอบบัญชีการใชเงินของคณะกรรมการกองทุนสาธารณะที่ใชในการเลือกต้ัง 

2) พิจารณารายงานกิจกรรมในการหาเสียงของพรรคการเมือง 

3) พิจารณาออกกฎระเบียบใหมเกี่ยวกับการเลือกต้ังได 

4) พิจารณาคดีความ การฟองรองเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
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2.2 ความเกี่ยวพันกับองคกรตุลาการ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีหนาที่กับกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย FECA เมื่อ

คณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีการฝาฝนกฎหมาย คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง อาจสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป (ชยัวัฒน วงศวฒันศานต , 

2543, หนา 93-94)  

 3. คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศออสเตรเลีย 

 แรกเร่ิมการเลือกต้ังภายในประเทศออสเตรเลียดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง ตอมาในป 

ค.ศ.1984 มีการออกกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังของออสเ ตรเลีย ค .ศ.1984 กอต้ัง

คณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นมีชื่อวา “คณะกรรมการการเลอืกต้ังออสเตรเ ลีย” มีสมาชิกจํานวน        

3 คน โดยทําหนาที่เปนประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน (อัครเมศวร ทองนวล, 2540, หนา 73-74) 

3.1 คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบดวย 

1) ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  จะคัดเลือกจากผูพิพากษาที่เสนอชื่อโดยอธิบดี

ศาลแหงชาติ (chief justice of federal court) อยูในวาระไมเกิน 7 ป 

2) สมาชิก 2 คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่ดํารงตําแหนงเลขานุการกระทรวง (secretary of a 

government department) หรือตําแหนงเทียบเทา อยูในวาระไมเกิน 7 ป เชนกัน 

3) เจาหนาที่และลูกจางประจําซึ่งมิใชขาราชการมีจํานวนประมาณ 700 คน ในจํานวน

น้ี 300 คน จะประจําอยูในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในกรุงแคนเบอรา และอีก 400 คน 

จะประจําอยูในสํานักงานเขตเลือกต้ัง 150 เขตเลือกต้ังทั่วประเทศ 

3.2 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  

1) จัดทําบัญชีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง (electoral roll)  

2) จัดใหผูมีสิทธิไปลงทะเบียนและบังคับใหไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

3) เก็บรักษาและปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังใหถูกตอง และทันสมัย 

4) ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระดับสหพันธ 

5) กําหนดเขตเลือกต้ัง 

6) จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองน้ันๆ จะตอ งจดทะเบียน

กับคณะกรรมการการเลือกต้ังกอน และเงินที่พรรคการเมืองจะไดรับน้ันคิดเปนสัดสวนตามคะแนน

เสียงที่แตละพรรคไดรับต้ังแตรอยละ 4 ขึ้นไปของคะแนนเสียงที่พรรคไดรับเลือกต้ัง 

7) ใหการศึกษาและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และรัฐสภา 

8) ใหขาวสารและแนะนําเร่ืองการเลือกต้ังแกรัฐบาล รัฐสภา และหนวยงานทั้งปวง 
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 4. คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 ประเทศอินเดียเปนประเทศหน่ึงที่มีการบัญญัติเร่ืองคณะกรรมการการเลือกต้ังไวใน

รัฐธรรมนูญ โดยระบไุวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 324 เร่ิมกอต้ังคณะกรรมกา รการเลือกต้ัง (พรศักด์ิ 

ผองแผว และธีรภัทร เสรีรังสรรค, 2539, หนา 102-103) ขึ้นคร้ังแรกในป ค.ศ.1957  

 คณะกรรมการการเลือกต้ังของอินเดีย เปนองคกรอิสระมีรูปแบบที่นับไดวามี

ประสิทธิภาพเปนกลางและมีอํานาจกึ่งตุลาการ โดยมีนโยบายที่จะรักษาไวซึ่งการปกครองระ บอบ

ประชาธิปไตย ใหคําปรึกษาดําเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกแหงมลรัฐ 

ประธานาธิบดี ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เปนกลางทางการเมือง และบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 คณะกรรมการการเลือกต้ังของอินเดียเปนหนวยงานอิสระประกอบดวย ประธาน

กรรมการการเลอืกต้ัง 1 คน  และประธานอาจขอแตงต้ังกรรมการไดโดยไมจํากัดจํานวน (ปจจุบันมี

กรรมการการเลอืกต้ัง 2 คน) มีอํานาจและฐานะเทาเทียมกันคลายผูพิพากษาศาลฎีกา (ศาลสูงสุด ) 

ของอินเดีย ซึ่งประธานาธิบดีเปนผูแตงต้ังโดยคําปรึกษาจากนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการ

เลือกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และตองอายุไมเกิน 65 ป ประธาน

กรรมการการเลือกต้ังจะดํารงตําแหนงตามวาระของตนเปนการถาวร และจะไมถูกโยกยายจาก

ตําแหนง ยกเวนมีเหตุผลเชนเดียวกับการโยกยายประธานศาลฎีกา กลาวคือ ประธานาธิบดีจะปลด

ประธานกรรมการการเลือกต้ังไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

รัฐสภาทั้งหมด 

 ประธานกรรมการการเลือกต้ังและกรรมการการเลือกต้ังมีผูชวย 2 คน คือ รองกรรมการ

การเลือกต้ัง โดยรองกรรมการการเลือกต้ังจะมีผูชวยตามสายงาน คือ ผูอํานวยการ 1 คน นัก

กฎหมาย 1 คน และเลขาธิการ 5 คน หรือผูชวยผูอํานวยการ 13 คน นอกจากน้ีแลวคณะกรรมการ

การเลือกต้ังยังแบงโครงสรางยอยออกอีก คือ ผูอํานวยการเลือกต้ังระดับอําเภอ ผูอํานวยการเขตการ

เลือกต้ัง นายทะเบียนเลือกต้ัง และเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกต้ัง  

4.1 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ งของอินเดียมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดการ

เลือกต้ังที่มีเขตการเลือกต้ังจํานวนมากไดอยางเรียบรอย ปจจัยสําคัญที่ทําใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังของอินเดียสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากมีอํานาจสูงสุดในการ

เลือกต้ัง สามารถสั่งการไดทุก อยาง รวมทั้งสามารถตัดสินกรณีเกี่ยวกับการเลือกต้ังไดทุกชนิด 

นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังยังเปนหนวยงานถาวร สามารถพัฒนาความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเลือกต้ังไดอยางตอเน่ือง (อัครเมศวร ทองนวล , 2540, หนา 63) ทั้งน้ีสวน

หนึ่งเปนเพราะมีอํานาจหนาทีเ่พียงพอกับการจัดการดูแลการเลือกต้ังไดเปนอยางดี ซึ่งอํานาจหนาที่
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ของคณะกรรมการการเลือกต้ังของประเทศอินเดียมีดังตอไปนี้ (กษิฐเดช สุทธิวาณิช , 2546, หนา  

48-52) 

1) กําหนดวัน เวลา การเลือกต้ัง ซึ่งการเลือกต้ังอาจกระทํากันหลายวันโดยเสนอ

ประธานาธิบดี เพื่อประธ านาธิบดีจะเปนผูประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการเลือกต้ังตามวัน 

และเวลาที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ 

2) จดทะเบียนรับรองพรรคการเมือง และกําหนดสัญลักษณของพรรคการเมือง 

3) ใหคําปรึกษาแกประธานาธิบดี สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ขาดคุณสมบัติ

หลังจากการเลือกต้ัง 

4) เตรียมการและตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง (ทุกๆ คร้ังที่มีการเลือกต้ัง 

และทุกๆ วันที่ 1 มกราคม ของทุกป ) โดยพนักงานทะเบียนเลือกต้ังจะเปนผูเตรียมการและแกไข

ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิในการเลือกต้ังของแตละเขตเลือกต้ังของตน เร่ิมจากพนักงานทะเบีย น

เลือกต้ังเตรียมทะเบียนเลือกต้ังฉบับรางในเขตเลือกต้ังของตน แลวสงจดหมายไปยังเจาบานเพื่อแจง

ใหทราบลวงหนา ทุกคนที่ไดรับจดหมายจะตองสงจดหมายรองขอกลับคืน นอกจากนี้เจาพนักงาน

ทะเบียนอาจไปหาขอมูลดวยตนเองตามบานกอนที่จะสงชื่อลงในทะเบียนบานฉบับรางก็ได จากน้ัน

พนักงานทะเบียนจึงจะติดประกาศทะเบียนเลือกต้ังฉบับรางนําไปติดในที่สาธารณะเพื่อประชาชน

ตรวจสอบ การคัดคานรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังจะตองทําภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ติดประกาศ

ฉบับราง การเตรียมและตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ี ผูอํานวยการเลื อกต้ังระดับอําเภอและ

ผูอํานวยการเลือกต้ังระดับมลรัฐจะเปนผูตรวจสอบควบคุมตามลําดับขั้นอีกคร้ังหน่ึง 

5) กําหนดที่ต้ังและหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง ภายหลังจากคณะกรรมการแบงเขต

เลือกต้ัง (delimitation commission) แบงเขตเลือกต้ังแลว ผูอํานวยการเขตการเลือกต้ังจ ะกาํหนด

ที่ต้ังและจํานวนหนวยเลือกต้ังพรอมทั้งปดประกาศรายชื่อหนวยเลือกต้ัง บริเวณที่ลงคะแนน เตรียม

หีบเลือกต้ัง เตรียมสําเนาทะเบียนบานผูมีสิทธิเลือกต้ัง เคร่ืองมือประทับตราสัญลักษณลงบัตร บัตร

เลือกต้ังและสิ่งจําเปนอ่ืนๆ 

6) หนาที่รับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ั ง หลังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวัน

เวลาของการรับสมัครแลว ผูอํานวยการเขตการเลือกต้ังจะปดประกาศบอกวิธีการและสถานที่สมัคร

ตอสาธารณะ ผูสมัครจะตองสงใบสมัครใหผูอํานวยการเขตการเลือกต้ัง ซึ่งจะทําการตรวจสอบใบ

สมัครและมีอํานาจไมรับใบสมัคร ของผูสมัครรับเลือ กต้ังได หากตรวจพบวามีคุณสมบัติไม

ครบถวนและไมถูกตอง หรือไมกระทําตามวิธีการที่กําหนดในกฎหมาย โดยผูอํานวยการเขตการ

เลือกต้ังจะตองเขียนเหตุผลประกอบการปฏิเสธไมรับสมัครดวย ในกรณีผูสมัครเห็นวาการไมรับใบ

สมัครไมชอบดวยเหตุผลสามารถรองขอตอศาลใหพิจารณาผลการตรวจสอบใหมได 
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7) หนาที่ควบคุมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังซึ่งผูทําหนาที่ควบคุมการลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็คือ ประธานหนวยเลือกต้ังและกรรมการหนวย

เลือกต้ัง นอกจากน้ีผูสมัครรับเลือกต้ังอาจต้ังตัวแทนเขาไปดูแลการลงคะแนนดวยก็ ไดโดยสง

รายชื่อแจงใหผูอํานวยการเขตการเลือกต้ังทราบกอน 

8) หนาทีน่บัคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนซึง่ผูทาํหนาทีน่บัคะแนนและ

ประกาศผลนับคะแนนก็คือผูอํานวยการเขตการเลือกต้ัง กอนวันเลือกต้ัง 1 สัปดาห ผูอํานวยการเขต

การเลือกต้ังจะแจงเปนลายลักษณอักษร ไปยังผูสมัครรับเลือกต้ังทราบ ผูมีสิทธิจะอยูในขณะที่นับ

คะแนนไดแก ผูอํานวยการเขตการเลือกต้ัง ผูสมัครรับเลือกต้ังน้ันจะตองอนุญาตใหตัวแทนมีโอกาส

แสดงเหตุผลในการตรวจสอบบัตรเลือกต้ังกอนและหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น ผูอํานวยการเขต

การเลือกต้ังจะประกาศรายชื่อผูได รับการเลือกต้ังและรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่ง

คณะกรรมการการเลือกต้ังจะประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกต้ังในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

9) อํานาจยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็น

วาการลงคะแนนมีการทุจริต หรือโกงกา รเลือกต้ังสามารถสั่งยกเลิกการลงคะแนนและสั่งใหมีการ

ลงคะแนนเลอืกต้ังใหมได 

10) ตัดสินคดีตางๆ เกี่ยวกับการเลือกต้ังทั่วไป (อํานาจในเชิงกึ่งตุลาการ) 

นอกจากคณะกรรมการการเลือกต้ังอินเดียจะมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเลือกต้ัง

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยแลว ยังตองใหการเลื อกต้ังเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมดวย ดังน้ัน 

รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังอินเดียมีอํานาจกึ่งตุลาการในการตรวจสอบการ

เลือกต้ังได ในกรณีที่การเลือกต้ังน้ันมีการทุจริตเกิดขึ้น  

4.2 ความเกี่ยวพันกับองคกรตุลาการ 

เมื่อมีการทุจริตการเลือกต้ังเกิด ขึ้น คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจรับคํารองเรียน 

และมีอํานาจต้ังคณะตุลาการการเลือกต้ัง (India calling, “the electoral system in India,” monthly 

program journal of the external service division of all India radio 40, 5 (May 1996) หนา 2) ซึ่ง

การดําเนินคดีเกี่ ยวกับการเลือกต้ังตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 100-180 วัน มิฉะน้ันจะถือวาการ

เลือกต้ังเปนโมฆะ ใหมีการเลือกต้ังใหม 

กรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ัง คูกรณีอาจฟองรองไปที่ศาลสูงภายใน 45 วัน นับ

แตวันประกาศผลการเลือกต้ัง และหลังจากที่ศาลสูงตัดสินแลวสามารถ อุทธรณไปยังศาลสูงสุดเพื่อ

พิจารณาตัดสินใหมได 

อํานาจในการตัดสินคดีตางๆ เกี่ยวกับการเลือกต้ังทั่วไป อํานาจน้ีนับเปนอํานาจที่

ยิ่งใหญและสําคัญมากทําใหคณะกรรมการการเลือกต้ังอินเดียมีอํานาจสูงสุดในการเลือกต้ัง 
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ในรัฐธรรมนูญมาตรา 324(1) บัญญัติไววา หนาที่ผูอํานวยการโดยตรงในการควบคุม

การเตรียมทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง และหนาที่ควบคุมการเลือกต้ังไปสูรัฐสภาและสภาแหง

มลรัฐ การเลือกต้ังประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี หรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนตน 

อยางไรก็ตามการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะตองอยูภายใตการตรวจสอบ

ของศาลสูง แตศาลสูงจะไตสวนหรือตัดสินคดีเกี่ยวกับการกระทําของคณะกรรมการการเลือกต้ังก็

ตอเมื่อ ผูไดรับความเสียหายจากการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกต้ังมารองเรียนตอศาลสูง 


