
 

 

บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาการตรวจสอบการใชอาํนาจของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง โดย องคกรตุลาการ คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีหนาที่จัดการเลือกต้ังและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอ

โตแยงเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  การบัญญัติอํานา จหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไวใน

รัฐธรรมนูญน้ัน คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวเพียงใด  

การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีปญหาถกเถียงกันมากในทางวิชาการวาการใชอํานาจ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉั ยชี้ขาดขอพิพาทที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

รวมทั้งการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมเปนที่สุดหรือไม องคกรตุลาการสามารถตรวจสอบการใช

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาวไดหรือไม  จึงเปนปญหาที่จะตองทําการศึกษากัน

ตอไปวาการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในก ารวินิจฉัยสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมเปน

ที่สุดหรือไม องคกรตุลาการสามารถเขาไปตรวจสอบไดหรือไม หากสามารถตรวจสอบไดควรเปน

อํานาจของศาลใด จึงจําเปนที่จะตองทําการศึกษาตอไป 

วิเคราะหปญหาความเปนองคกรตามรัฐธรรมนญูของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอา ณาจักรไทย พ.ศ.2550 รางขึ้นบนสถานการณที่จะตองนําพา

ประเทศไปสูการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ จึง ใหมีการเลือกต้ังภายในป พ .ศ.2550 

แกปญหาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่กอใหเกิดการผูกขาดอํานาจรัฐและ

การใชอํานาจอยางไมเปนธรรม การดําเนินกา รทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่ลมเหลว และการใชสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนยังไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยางเต็มที่ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 จึงมีสาระสําคัญที่มุงจะแกไขปญหาดังกลา วประการ หนึ่งคือการทําใหองคกรอิสระมี

ความเขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปน

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดไวใน หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ และในสวนที่ 1  
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องคกรอิสระตามรัฐธร รมนูญ ซึ่งมาตรา 229 บัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตาม

คําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ โดย กาํหนดอํานาจหนาทีไ่วในมาตรา 236(5) ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ

สบืสวนสอบสวนเพือ่หาขอเทจ็จริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเลือกต้ัง  

ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยในทํานอง วาการ

ใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญยอมไมถูกตรวจสอบ

โดยศาล ตอมาเมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญแ หงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดมีความพยายามแกไข

ปญหาดังกลาวโดยใหศาลสามารถตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังไดเพื่อ

เปนการถวงดุลอํานาจและเพื่อไมใหองคกรคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเบ็ดเสร็จซึ่งขัดกับ

หลักการแบงแยกอํานาจ แตการแกไขปญหาดังกลา วโดยใหอํานาจศาลในการวินจิฉยั ใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังแทน ที่จะใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเหมือนเชนเดิม จึงเทากับวาเปนการใหอํานาจฝายตุลาการเขาไปเกี่ยวของ

กับอํานาจขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรณี ดังกลาวจึงเทากับวา ไมเปนไป  ตามหลักการ

แบงแยกอํานาจ  และไมควรใหศาลเขามายุงเกี่ยวกับกิจการของฝายบริหารเพื่อใหศาลไดใชอํานาจ

ของฝายตุลาการอยางเต็มที่ เนื่องจากเฉพาะงานของฝายตุลาการเองก็มีเปนจํานวนมากอยูแลว 

ดังที่ไดศึกษามาแลววาสถานะขององคกรอิสร ะตามรัฐธรรมนูญน้ัน ถูกนํามาปรับใชเพื่อ

สรางกลไกในทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อแกไขปญหาการบริหารงานที่เปนไปดวยความ

ลาชา เต็มไปดวยขั้นตอน และขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน ซึ่งเปนกลไกที่เขามาเสริม

ชองวางในโครงสรางการบริหารประเทศ เพื่อทําหนาที่ ดูแล ควบคุม วางกฎระเบียบ ใหแกกิจกรรม

ตางๆ ภายในรัฐ และตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ตลอดจนหนวยงานตางๆ ของรัฐ โดยมี

วัตถุประสงคหลักในการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

เมือ่ “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” เปนสวนหน่ึงของอํานาจบริหาร ซึ่งมี “รัฐบาล” เปน

แกนกลาง ขององคกรฝายบริหาร ปญหาวาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะมีความสัมพันธกับ

รัฐบาลอยางไร ในกรณีน้ีตองถือวา “รัฐบาล” ก็ดี “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ” ก็ดี ตางมีฐานะ

เปน “องคตามรัฐธรรมนูญ ” โดยทั้งสององคกรตามมีฐานะในระดับเดียวกัน องคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ มิได อยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา หรือกํากับดูแลของรัฐบาลแตอยางใด ทั้งนี้ 

เพื่อให “องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ” สามารถทําหนาที่ของตนไดอยางอิสระในการควบคุม

ตรวจสอบองคกรของรัฐ 
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รองศาสตราจารย ดร .วรพจน วิศรุตพิชญ  ไดใหความหมาย “ฝายปกครอง ” วาหมายถึง 

หนวยงานของรัฐฝายบริหาร องคกรของรัฐฝายปกครอง องคกรของรัฐที่เปนอิสระ หนวยงานอิสระ

ของรัฐ และองคกรหรือเจาหนาที่ในสังกัดของหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ 

รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล ไดใหคําอธิบายวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ แยกฝายบริหารออกเปนสองสวน สวนแรกไดแกฝายบริหาร

ทั้งหมดที่อยูภายใตคณะรัฐมนตรี และสวนที่สอง ไดแก ฝายบริหารที่เปนอิสระซึ่งเดิมน้ันอยูภายใต

คณะรัฐมนตรีมากอน ไดแก คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตร วจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ องคกรเหลานี้แมจะใชอํานาจในลักษณะทางบริหารแตไมอยูภายใตการบังคับ

บัญชาหรือกํากับดูแลของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เชนเดียวกับสวนราชการ 

รัฐวิสาหกจิ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

องคกรของรัฐที่เปนอิสระ เปนองคกรที่มีสถานะพิเศษ คือทั้งๆ ที่ยังเปนองคกรของรัฐอยู

แตไดรับหลักประกันใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระปลอดพนจากการแทรกแซงจากองคกร

อ่ืนหรือจากสถาบันการเมืองอ่ืน ทั้งน้ีโดยที่สถานะความเปนอิสระน้ันไมถึงกับจําเปนตองใหองค กร

ของรัฐที่เปนอิสระกลายเปนองคกรตุลาการ (organe juridictionnel) และสวนใหญแลวองคกรของ

รัฐที่เปนอิสระสามารถใชอํานาจไดทั้ง 3 อํานาจ คืออํานาจในการออกกฎระเบียบ (edicter des 

regles หรือเทียบไดกับอํานาจนิติบัญญัติ ) อํานาจบังคับการใหเปนไปตามระเบียบที่ไดวาง ไว 

(asurer l’application หรือเทียบไดกับอํานาจบริหาร ) รวมทั้งอํานาจวินิจฉัยวาไดมีการกระทําฝาฝน

กฎระเบียบและลงโทษการฝาฝนน้ัน (juger et reprimer les infractions หรือเทียบไดกับอํานาจตุลา

การ) การรวมทั้งสามอํานาจไวในองคกรเดียว (cumul des pouvoirs) เชนน้ีเปนลักษณะเฉพาะพิเศษ

ขององคกรของรัฐที่เปนอิสระซึ่งไมมีในองคกรอ่ืนหรือในการจัดองคกรทางปกครองหรือการ

บริหารอ่ืนภายในรัฐ 

ลักษณะพิเศษ (characteristiques) ดังกลาวขางตนขององคกรของรัฐที่เปนอิสระเปนสิ่งที่

ทําใหองคกรประเภทน้ีเปนกลไกสําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิ ภาพของการบริหารรัฐสมัยใหม ซึ่งถา

ปราศจากกลไกเหลานี้โดยจํากัดรูปแบบโครงสรางของสถาบันทางการเมืองและการบริหารของรัฐ

ไวในรูปแบบเดิมๆ รัฐจะตามไมทันความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม และจะเกิดปญหา

ทางการบริหารอันเปนการบอนทําลายอํานาจของรัฐ (autorite de l’Etat) ลงเสยีเอง 

โดยลักษณะพิเศษทั้งในแงของสถานะขององคกร (ความเปนอิสระทั้งๆ ที่เปนองคกรอยู

ภายในฝายบริหาร ) และในแงของอํานาจหนาที่ ทําใหองคกรของรัฐที่เปนอิสระสามารถทําในสิ่งที่

องคกรของรัฐอ่ืนๆ ที่มิไดมีสถานะอยางเดียวกันยากจะทําได กลาวคือ ใหความคุ มครองสิทธิ
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เสรีภาพแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และควบคุมการดําเนินกิจกรรมบางประการที่มี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวมทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและโดยเอกชนใหอยูใน

กรอบที่สมควร 

องคกรของรัฐที่เปนอิสระ (independent regulatory agencies) มีลักษณะพิเศษรวมกั นบาง

ประการดังน้ีคือ 

(1) องคกรเหลาน้ีจะถูกจัดต้ังโดยกฎหมายเปนการเฉพาะ และรัฐสภามักจะกําหนด

อํานาจหนาที่ขององคกรเหลาน้ีไวชัดเจน 

(2) การแตงต้ังหรือคัดเลือกคณะบุคคลที่เขามาทําหนาที่ในองคกรเหลานี้มักจะคํานึงถึง

ดุลยภาพแหงผลประโยชน (interest groups) ทุกกลุมที่เกี่ยวของไดเขามาเปนกรรมการหรือหากจะมี

การแตงต้ังนักการเมืองเขามาเปนกรรมการก็จะตองจัดต้ังจากทุกๆ พรรคการเมือง 

(3) ผูที่เปนประธานของ independent regulatory agencies ปกติแลวผูที่เปนประมุขของ

รัฐจะเปนผูลงนามแตงต้ัง ทั้งน้ี โดยจะตองไดรับ ความเห็นชอบจากวุฒิสภา (senate) ดวยจะมี

มาตรการใหหลักประกันความเปนอิสระ และเปนกลาง (independent and impartial) ในการปฏิบัติ

หนาที่แกองคกรเหลาน้ีซึ่งโดยทั่วๆ ไป ไดแกการที่กําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวนาน

พอสมควร และใหเปนไดวาระเดียว และตราบใดทีย่งัไมค รบวาระการดํารงตําแหนงจะไมมีการ

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงเหลาน้ี เวนแตโดยจะมีเหตุตามที่กฎหมายระบุไวโดยชัดเจน เชน บกพรอง

ไรประสิทธิภาพ ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย (malfaisance) 

เปนตน  

โดยสรุปแลว องคกรของรัฐที่เปนอิสระน้ี เปนกลไกการบริหารของรัฐสมัยใหมที่มี

แนวความคิดในการแกปญหาอันเกิดจากการบริหารที่นับวาเปนปญหารวมกัน 3 ประการใหญๆ น่ัน

คือ ปญหาอันเกิดจากความลาชาในการตัดสินใจเนื่องจากโครงสรางการบริหารแบบด้ังเดิมที่มักจะ

ยึดติดอยูกับกฎหมาย ถือกฎระเบียบหยุมหยิมเปนสร ณะ (juridisme) โดยไมพิจารณาเจตนารมณที่

แทจริงของกฎหมาย ปญหาการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองใหมๆ ซึ่งมีความสลับซับซอนทาง

เทคนิคและตองอาศัยการปรับตัวของฝายปกครองอยางสูง และในประการสุดทายคือ ปญหาอันเกิด

จากความไมมีประสิทธิภาพของโครงสรางการบริหารแบบด้ั งเดิมในการรักษาผลประโยชน

สวนรวมของรัฐและในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร   

1. บทบาทขององคกรอิสระท่ีควรจะเปน 

องคกรอิสระที่มีสถานะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไดน้ันจะตองเปนองคกรที่

ไดรับการกลาวถึงไวในรัฐธรรมนูญ มีการบัญญัติอํานาจหนาที่ที่สําคัญไว ในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่เหลาน้ีจะตองเปนอํานาจในระดับเดียวกับอํานาจอธิปไตย นอกจากน้ี
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องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะตองเปนองคกรที่มีความเปนอิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชา

หรือการกาํกบัดูแลจากหนวยงานใดๆ 

การกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนอ งคกรตามรัฐธรรมนูญ และทําหนาที่ใน

การบริหารจัดการเลือกต้ัง เปนเร่ืองที่เหมาะสมกับสภาพทางการเมืองของประเทศไทย เพราะการ

เลือกต้ังในประเทศไทยมีการแขงขันกันสูงมาก โดยผูสมัครจะทําทุกวิถีทางแมการกระทํานั้นจะเปน

การฝาฝนกฎหมายเลือกต้ัง เพื่อใหตนเองไดรับการเลือ กต้ัง ดวยสภาพปญหาดังกลาว การมี

คณะกรรมการการเลือกต้ังที่มีทั้งอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการเลือกต้ัง และมีอํานาจหนาที่ใน

การวินิจฉัยการกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังในองคกรเดียวกันจึงเปนเร่ืองที่มีความจําเปนที่จะตองมี

มาตรการทั้งที่เปนการปองปรามและการปองกัน  รวมทั้งมาตรการในการลงโทษอยางฉับพลันทัน

การ จึงจะสงผลใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ตอบสนองตอการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

ในความหมายอยางกวางของฝายปกครองนอกจากจะหมายถึง องคกรและเจาหนาที่ของ

รัฐทั้งปวงซึ่งมีอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะอันมีลักษณะเปนราชการบริหารและนอกจากนี้

ยังรวมไปถึงองคกรอิสระ หนวยงานอิสระ จากกรณีดังกลาวนําไปสูปญหาการกําหนดสถานะ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนองคกรของฝายปกครองหรือไม อยางไร ดังปรากฏในคําวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 24/2543 กรณีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดรับหนังสือรองเรียนจากผูสมัคร

รับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานีวา การที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต .) ออก

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง วาดวยการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมกอนประกาศผลการเลือกต้ัง

สมาชิกสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ขอ 3 เพิ่มความในขอ 6 ทวิ ของระเบียบดังกลาวความวา “ในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไมประกาศผลการเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดเกินกวาหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจวินิจฉัยโดยใชคะแนนเสียงเอกฉันทใหถือวาผูสมัครรับเลื อกต้ังผูน้ัน

มิไดเปนผูสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังใหมอีก” และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอาศัยระเบียบ

ดังกลาวสั่งใหผูสมัครรับเลือกต้ังดังกลาวไมเปนผูสมัคร รับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหม ซึ่งผูสมัคร

รับเลือกต้ังดังกลาวเห็นวาระเบียบดังกลาวขัดกับรัฐ ธรรมนูญ พ .ศ.2540 โดยชัดแจง จึงมีหนังสือ

รองเรียนมายังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อขอใหใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 เสนอ

เร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยซึ่งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาได

พิจารณาแลวเห็นวา ไมปรากฏวารัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายอ่ืนใดใหอํานาจคณะกรรมการการ

เลือกต้ังตัดสิทธิผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ดังน้ัน การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.2541 มาตรา 

10(7) ออกระเบียบคณะกรรมการจึงนาจะมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
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ศาลรัฐธรรมนูญรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาโดยวินิจฉัยในประเด็นแรกวา การเสนอเร่ือง

ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 วรรคหน่ึงหรือไม โดย

วินิจฉัยวามาตรา 198(1) บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็ นวา บทบัญญัติแหง

กฎหมาย กฎขอบังคับหรือการกระทําของบุคคลใดตามมาตรา 197(1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเร่ืองพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ

หรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑวาดวยการพิจารณาของศ าลรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง 

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาตามมาตรา 198 วรรคหน่ึงตอนทายที่บัญญัติ เอาไววา “ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง

แลวแตกรณี” เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญั ติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.

2542 มาตรา 3 บัญญัติวา “ กฎ หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมาย

ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเป นการเฉพาะ ” ศาลรัฐธรรมนูญจึงตีความวาระเบียบของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังดังกลาวถือวาเปนกฎหรือขอบังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 ที่

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจึงมีอํานาจเสนอเร่ืองดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ความชอบดว ยรัฐธรรมนูญได นอกจากน้ีศาลปกครอง ไมมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวย

กฎหมายของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังดวย เหตุผลที่วา คณะกรรมการการการเลือกต้ังเปน

องคกรที่มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มิใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือใน

กํากับดูแลของรัฐบาล ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

ในเร่ืองน้ีมีสองความเห็นที่แตกตางจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวอันเน่ือง

มากจากสถานะของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรอิสระของฝายปกครองหรือไม 

ความเห็นฝายแรก เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองไมมีอํานาจวินิจฉัย  และตก

เปนอํานาจของศาลยุติธรรมในการพิจารณาเร่ืองดังกลาว ในความเห็นฝายน้ีเห็นวา เมื่อพิจารณาจาก

มาตรา 198 แลว บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

กฎ ขอบังคับหรือการกระทําของบุคคลใดตามาตรา 197(1) …” ตามมาตรา 197(1) กลาวถึง การไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น  ซึง่แสดง

ใหเห็นวาบุคคลที่อยูในอํานาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคือฝายปกครองซึ่งอยู ในบังคับ

บัญชาของรัฐบาลเชนเดียวกันกับบุคคลที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง เมื่อผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภามีอํานาจจํากัดอยูเฉพาะการตรวจสอบฝายปกครอง ซึ่งรวมถึงขาราชการพนักงานลูกจางของ
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หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งก็หมาย ความวา

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมมีอํานาจไปตรวจสอบองคกรอ่ืนนอกจากฝายปกครองเสียแลว       

ก็ยอมไมมีอํานาจสงกฎ ขอบังคับขององคกรอ่ืนในกรณีน้ี คือ ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการการ

เลือกต้ังไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ดังน้ัน ในกรณีน้ีศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมี อํานาจในการ

วินิจฉัย 

สวนการที่ศาลปกครองไมมีอํานาจวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาว ฝายน้ีเห็นวาระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนระเบียบที่ไมไดออกโดยฝายปกครองเพราะคณะกรรมการการ

เลือกต้ังไมไดเปนองคกรทางปกครอง เหตุที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปน

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาหรือการควบคุมกํากับของรัฐบาล ดังนั้น 

ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง จึงไมเปนระเบียบที่ออกโดยองคกรทางปกครองที่จะ

เปดโอกาสใหศาลปกครองเขาไปวินิจฉัยความชอบดวยกฎหมายได 

ดังน้ัน ฝายน้ีจึงเห็นว าเมื่อกรณีดังกลาวทั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองไมมีอํานาจ

ในการวินิจฉัย ศาลยุติธรรมจึงเปนศาลเดียวที่มีอํานาจในการวินิจฉัยดังกลาวตามมาตรา 271 ที่กลาว

วา ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูใน

อํานาจของศาลอ่ืน ซึ่งเทากับไปหาหลักทั่วไปวาศาลยุติธรรมเปนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไป 

ความเห็นฝายที่สอง ศาลปกครองเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาว โดยฝายน้ี

เห็นวาศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลที่เขตอํานาจเฉพาะเทาที่กฎหมายไดบัญญัติไวใหเทาน้ัน ดังน้ัน การ

ตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญจะตองตีความโดยเครงครัด

ไมอาจจะตีความกฎหมายเพื่อขยายเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญไดหรือมิอาจจะใชการเทียบเคียง

เพื่อเปนการขยายเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญได และการตีความหรือวินิจฉัยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

วาไมอยูในเข ตอํานาจของศาลอ่ืนซึ่งในกรณีน้ีไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองตามที่ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นยอมไมไดหมายความวาเร่ืองดังกลาวจะอยูในเขตของอํานาจศาล

รัฐธรรมนูญซึ่งอาจไปอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไปก็ได 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ศาลปกครองไมมีอํานาจวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาวนี้เพราะ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ไมไดเปนองคกรทางปกครองที่อยูภายใตการบังคับบัญชาหรือการกํากับ

ดูแลของรัฐบาลน้ัน การพิจารณาดังกลาวฝายน้ีเห็นวา การใหเหตุผลดังกลาวเปนการใหเหตุผลโดย

ดูจากลักษณะขององคกรเทาน้ันแตหาไดพิจารณาในทางรูปแบบเทาน้ัน กลาวคือการใหเหตุผลโดย

ดูจากลักษณะขององคกรเทาน้ันแตหาไดพิจารณาจากลักษณะของการใชอํานาจหรือลักษณะของ

การกระทําไม กลาวคือหากเปนการใชอํานาจในทางปกครองไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรใด ไมวา

องคกรน้ันจะเรียกชื่อวาอะไรหรือสั งกัดอยูในอํานาจใด โดยไมตองพิจารณาวาหนวยงานน้ันเปน
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หนวยงานที่อยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับดูแลของรัฐบาลหรือไมก็ตาม โดยหลักทั่วไปการใช

อํานาจทางปกครองดังกลาวยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายไดเสมอ 

และเมื่อไดพิจารณาจาก มาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญ  2540 ที่ไดบัญญัติเกี่ยวกับขอพิพาทในคดี

ปกครองและความในตอนทายของมาตรา 276 บัญญัติวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” ประกอบกับ

ตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ได

ยึดถือตามหลักการในการกําหนดเขตอํานาจศาลปกค รอง โดยยึดตามหลักการพิจารณาในทาง

เนื้อหาของการใชอํานาจในทางปกครองมากกวาการพิจารณาองคกรในทางรูปแบบ ทั้งนี้ ตาม

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดใหคํานิยาม “หนวยงานทางปกครอง ” หมายถึง กระทรวง 

ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการ สวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินการ

ทางปกครอง การใหนิยามความหมายดังกลาวเปนการยืนยันหลักการในการพิ จารณา “หนวยงาน

ทางปกครอง ” ในทางเนื้อหามากกวาที่จะเปนการพิจารณา หนวยงานทางปกครองในทางรูปแบบ 

และนอกจากนี้มาตราดังกลาวไดใหคํานิยามของคําวา กฎ หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับหรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับ เปนการ

ทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ และมาตรา 9 บัญญัติวา 

ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทาง

ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ ง 

หรือการกระทําอ่ืนใด และมาตรา 11 บัญญัติวา ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพาทเกี่ยวกับ

ความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีดวย 

ถาวิเคราะหดูจะเห็นไดวา ในคดีน้ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาคณะกรรมการการเลื อกต้ัง

มิไดเปนองคกรทางปกครองนั้นเปนการพิจารณาองคกรทางปกครองในรูปแบบซึ่งพิจารณา

ความหมายของคําวา “ฝายปกครอง ” ในความหมายอยางแคบที่กลาวมาแลวขางตน ขณะที่ฝายนี้

เห็นวาคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นเปนองคกรทางปกครองโดยพิจารณาจากการใชอํานาจหรือ

ลักษณะของการใชอํานาจมากกวาซึ่งเปนการพิจารณาในทางเนื้อหามากกวาในทางรูปแบบ ซึ่งเห็น

วาเปนการพิจารณาความหมายของคําวา “ฝายปกครอง ” ในความหมายอยางกวาง ดังนั้น 

คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงเปนองคกรทางปกครองไดในความหมายอยางกวาง 

อยางไรก็ตามมีการโตแยงความเห็นฝายที่สองน้ีอยูเชนกันโดยเห็นวา ถาใหศาลปกครองมี

อํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญไดหมดทุก
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เร่ืองแลว กฎหมายปกครองไทยจะมีลักษณะเปนกฎหมายปกครองพิเศษไปเพราะสามารถเอา

องคกรอิสระมาตรวจสอบได มาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญั ติอยางชัดแจงวา

อํานาจศาลปกครองจํากัดเฉพาะในฝายปกครองเทานั้น การที่นําพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งเปนพระราชบัญญัติธรรมดามาตีความรัฐธรรมนูญใหขยายไปถึง

หนวยงานอ่ืนนอกจากฝายปกครองนั้นไมนาจะชอบ (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2545, หนา 34) 

ความหมายของฝายปกครองที่กลาวมาขางตนจะมีทั้งความหมายอยางแคบและอยางกวาง

ซึ่งยังมีขอวิพากษวิจารณกันอยู อยางไรก็ตามถาสังเกตดูจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลวจะ

เห็นไดวาไดยึดถือความหมายของฝายปกครองอยางแคบอยู ดังนั้น เมื่อคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญผูกพันทุกองคกรของรัฐ ดวยเหตุดังกลาว องคกรของรัฐทุกองคกร เจาหนาที่ของรัฐใน

ทุกองคกรก็คงตองเขาใจความหมายของฝายปกครองในความหมายอยางแคบ 

แตอยางไรก็ตามภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดบัญญัติใหองคกร

ตามรัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจทางป กครองตามกฎหมายอยูภายใตเขตอํานาจของศาลปกครอง ซึ่ง

หมายความวา องคกรตามรัฐธรรมนูญที่ใชอํานาจปกครองตามกฎหมายเปนองคกรฝายปกครองซึ่ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไมไดบัญญัติไวและกอใหเกิดปญหาในทาง

วิชาการตามมา 

นอกเหนือจากองคกรอิสระตามรัฐธ รรมนูญแลว ยังมีหนวยธุรการขององคกรอิสระ

ภายใตรัฐธรรมนูญอีก หนวยธุรการเหลาน้ีถือเปนหนวยงานที่อยูในความหมายของฝายปกครอง

ทั้งสิ้นแตเปนฝายปกครองที่มิไดอยูภายใตการบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลของรัฐบาล 

ดังน้ัน หากกลาวโดยสรุป หากพิจารณาแยกฝายปกครองจากโครงสรางการจัดองคกรของ

รัฐ อาจแยกฝายปกครองได 2 กลุมคือ กลุมแรก ฝายปกครองที่อยูภายใตบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล

ของรัฐบาล ซึ่งไดแก ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

องคกรวิชาชีพ และบรรดาองคกรมหาชนทั้งหลาย กลุมที่สอง ฝายปกครองที่มิไดอยูภายใตบังคับ

บัญชาหรือกํากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งไดแก บรรดาหนวยงานธุรการองคกรตุลาการทั้งหลาย 

หนวยงานธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา  

ตามที่ไดศึกษามาแลวถึงที่มาขององคกรอิสระ เราจะเห็นว าฝายบริหารมีภารกิจหนาที่

มากมาย แตถาเราเอากิจการตางๆ ที่ฝายบริหารทํามาจําแนกดูจะพบวาจริงๆ แลว ฝายบริหารมี

อํานาจหนาที่อยู 2 ดาน ซึ่งก็คือการใหบริการ และดูแลควบคุมตรวจสอบ ซึ่งองคกรดานการควบคุม

ตรวจสอบของรัฐจะไมทํางานดานบริการโดยเด็ดขาดเพราะจะทําใหเกดิความขดัแยงในตัว  
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พื้นฐานขององคกรอิสระ ก็คือภารกิจหนาที่ของรัฐในดานการควบคุมดูแลและการ

ตรวจสอบ โดยจุดที่เชื่อมโยงกับฝายบริหารขององคกรอิสระคือ การกํากับดูแล เรียกไดวาองคกร

อิสระยังอยูในฝายบริหาร เพราะมีอํานาจกํากับดูแลผานการแตงต้ังอันไดมาโดยฝาย บริหาร ที่สําคัญ

คืออยูภายใตกฎหมายฝายปกครอง 

2. สาเหตุของการแยกอํานาจตรวจสอบออกมาเปนองคกรอิสระ 

ประการที่หน่ึง เน่ืองจากสภาพความเปนจริงของรัฐที่วา ในการกํากับดูแลที่รัฐหรือฝาย

บริหารใชกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติดูแลน้ัน ปรากฏวาระยะหลัง กิจการที่รัฐต องตรวจสอบ

ดูแลมีพัฒนาการไปเร็วมาก รัฐอาศัยกฎหมายจากรัฐสภาไมพอ เพราะกระบวนการ ออกกฎหมาย

ลาชา ทําใหการตรวจสอบไมทัน รัฐการบริหารงานของภาครัฐเร่ิมมีความลาชา เมือ่เทียบกับกิจการ

ของภาคเอกชนที่เจริญเติบโตและมีความกาวหนาอยางรวดเร็วมาก เชน สถาบันการเงิน 

ประการที่สอง ในปจจุบันภาครัฐไมใชภาคที่ผูกขาดการดําเนินกิจการบางอยางแตเพียง

ภาคเดียว มีกิจการหลายอยางที่เอกชนทําการแขงขันกับรัฐ รัฐไมสามารถไปยับยั้งไมใหเอกชนทํา

กิจการน้ันไมได เพราะรัฐไมมีศักยภาพที่จะทํา เชน กิจการโทรคมนาคมตางๆ เมื่อจะตองเปดให

เอกชนเขามาทํารัฐจึงตองจัดทําการบริการและการตรวจสอบไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดความไมเปน

ธรรม เพราะเอกชนถูกตรวจสอบแตฝายเดียว แตรัฐซึ่งเปนผูประกอบการดวยไมถูกตรวจสอบ เมื่อ

เกิดสภาพไมเปนธรรมเชนนี้ข้ึน จึงตองดังเอาภารกิจดานการตรวจสอบออกมาจากอํานาจบังคับ

บัญชาโดยใชทฤษฎีการกระจายอํานาจ 

ในตางประเทศนั้นจะมีการต้ังองคกรอิสระที่ทําหนาที่ควบคุมขึ้นมา โดยอยูในโครงสราง

ของฝายบริหาร ไมไดเปนอิสระแบบหลุดออกไปจากฝายบริหาร แตมีอิสระจากอํานาจบังคับบัญชา  

ในแงโครงสรางระบบกฎหมายสวนบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เทานั้นที่ จะอยูในรัฐธรรมนูญ

และเกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตยโดยตรง โดยตุลาการจะแบงเปนศาลกี่ระบบตองเขียนไวใน

รัฐธรรมนูญ แตศาลแพง ศาลจังหวัดไมตองเขียนในรัฐธรรมนูญแตอยูในกฎหมาย ฝายนิติบัญญัติจะ

มีกี่สภาตองเขียนไวในรัฐธรรมนูญ สวนฝายบริหารน้ันคณะรัฐมนตรีจะตองมี กี่คนตองเขียนไวใน

รัฐธรรมนูญ แตในสวนขางลางองคกรของฝายบริหารไมจําเปนตองเขียนไวในรัฐธรรมนูญและไม

ถูกตองที่จะเขียนไวในรัฐธรรมนูญ  ยกตัวอยางเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแบงเปนฝาย

บริหารและฝายสภา ทั้งสองสวนน้ีถือวายังอยูในโครงสรางของฝา ยบริหาร หากสภาเทศบาลออก

เทศบัญญัติที่ขัดกับกฎหมาย ไมถือวาเปนการกระทําในทางนิติบัญญัติ เพราะสภาเทศบาลใชอํานาจ

ของฝายบริหารการออกกฎหมายเทศบัญญัติของสภาเทศบาลจึงไมตางกับการที่นายกรัฐมนตรีออก

พระราชกําหนด เพราะฉะนั้นการออกเทศบัญญัติที่ขัดกับกฎหมายของสภาเทศบาล จึงตองถูก

พิจารณาพิพากษาโดยศาลปกครอง 



 

 

120 

ในชวงที่มีการรางรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 น้ัน มีคําถามวากิจการ

ของฝายบริหารดานตรวจสอบไหนบางที่ควรจะแยกตัวออกมาเปนองคกรอิสระ คําตอบแรกคือ

กิจการดูแลการเลือกต้ัง ดังน้ัน จึงมีการแยกออกมาเปนคณะกรรมการการเ ลือกต้ัง ซึ่งจริงๆ แลว        

ก็ควรจะอยูในระบบของฝายบริหาร โดยไมจําเปนตองไปเขียนไวในรัฐธรรมนูญเพียงแตดึง

คณะกรรมการการเลือกต้ังออกมาจากอํานาจบังคับบัญชา ในอดีตที่ผานมาถาเราเขาใจวาองคกร

อิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบเปนองคกรฝายของฝายบริหารที่เปนอิสร ะ เราก็จะเขาใจทิศทางของ

มนัดีวาเปน “อิสระจากอํานาจบังคับบัญชา”  

3. เปรียบเทียบอํานาจองคกรอิสระกับฝายปกครอง 

ในทางทฤษฎี อํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครองในอันที่จะออกคําสั่งทาง

ปกครองนั้นแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ อํานาจผูกพัน (mandatory power) และอํานา จดุลพินิจ 

(discretionary power)  

(1) อํานาจผูกพัน คือ อํานาจที่กฎหมายใหแกฝายปกครอง โดยบัญญัติบังคับไวลวงหนา 

เมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงตามที่ไดกําหนดไวเกิดขึ้น ฝายปกครองจะตองใชอํานาจใชอํานาจ

กระทําการตามเนื้อความที่กฎหมายกําหนดไว ฝายปกครองตอ งผูกพันภายใตกรอบที่กฎหมาย

กําหนด หรืออีกนัยหน่ึงก็คือกฎหมายบังคับใหฝายปกครองกระทําการ หรืออาจเรียกวาเปนหนาที่

ตามกฎหมายของฝายปกครองก็ได ตัวอยางเชน กฎหมายใหอํานาจฝายปกครองรับจดทะเบียน

สมรส โดยกําหนดคุณสมบัติของผูจดทะเบียนสมรสไว หากผูขอจดทะเบียนสมรสมี คุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายกําหนดไว ฝายปกครองตองรับจดทะเบียนสมรสไว หากผูขอจดทะเบียนสมรสมี

คุณสมบัติเปนอยางอ่ืนไมได หรือการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต หากผูขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดครบถวนแลว ฝายปกครองจะตองออกใบอนุญาตใหแ กผู

ขอมีใบอนุญาตดังกลาว การควบคุมการใชอํานาจผูกพันของฝายปกครองกระทําไดโดยการ

พิจารณาวาฝายปกครองไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม โดยองคกรที่ทําหนาที่ควบคุม 

ไดแก ผูบังคับบัญชา องคกรตุลาการ หรือองคกรอ่ืนๆ ที่รัฐสรางขึ้น 

(2) อํานาจดุลพินิจ  คือ อํานาจที่กฎหมายใหแกฝายปกครองโดยเปดชองใหฝายปกครอง

สามารถเลือกปฏิบัติและตัดสินใจไดดวยตนเอง ในความรับผิดชอบของตนเอง และภายในขอบเขต

แหงกฎหมายนี้ ฝายปกครองอาจปฏิบัติและตัดสินใจไดหลายทางเลือก ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย ทุก

ทางเลือกจึงเปนทางเลือกที่ชอบดวยกฎหมาย การที่กฎหมายใหอํานาจดุลพินิจแกฝายปกครองเพื่อ

ลดความแข็งกระดางของกฎหมายและเพื่อสรางความยืดหยุนใหแกฝายปกครองในการใชอํานาจ

บังคับกับขอเท็จจริงที่แตกตางกันใหเหมาะสมแกกรณีในลักษณะที่เปนพลวัตกับสังคม สรางความ

ยุติธรรมใหเกิดขึ้นเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย เช น ขอเท็จจริงที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตต้ังสถาน
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บริการดําเนินกิจการสถานบริการที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

พนักงานเจาหนาที่สามารถตัดสินใจไดอยางอิสระวาสมควรจะออกคําสั่งหรือไมอยางไร และใน

กรณีที่จะออกคําสั่งก็ยังมีอิสระในการตัดสินใจพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อยางไร

ก็ดีการใชดุลพินิจของฝายปกครองตองเปนดุลพินิจที่กฎหมายกําหนดไว หากไมใชหรือไมเลือกใช

ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ศาลจะเปนผูควบคุมตรวจสอบการใชดุลพินิจดังกลาวเพราะศาลจะ

ควบคุมตรวจสอบเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจของฝายปกครอง แตศาลจะไมลง

ไปตรวจสอบวาการใชดุลพินิจของศาลปกครองนั้นเหมาะสมหรือไม เนื่องจากขัดตอหลักการ

แบงแยกการใชอํานาจ  

อยางไรก็ตาม กฎหมายที่ใหอํานาจแกฝายปกครองในการที่ออกคําสั่งนั้นมักจะเปน

อํานาจที่ประกอบดวยอํานาจผูกพันและอํานาจดุลพินิจผสมกั นไป ในกรณีดังกลาวกฎหมายจะ

บัญญัติวาเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงขึ้น ฝายปกครองตองมีหนาที่ในการออกคําสั่งใน

เร่ืองน้ัน แตก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะออกคําสั่งอยางไรในบรรดาคําสั่งหลายๆ คําสั่งที่กฎหมาย

ใหอํานาจไว 

4. วเิคราะหลักษณะการใชอํานาจขององคกรตุลาการ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 239 วรรคสองกาํหนดวากรณทีี่

ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อ

วินิจฉัย ซึ่งก็คือตองใหศาลเห็นชอบกอน ซึ่งระบบกฎหมายเลือกต้ังของไทยต้ังแตใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เปนตนมา องคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี 2 องคกร คือ 

ศาล และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ังหลายกรณี ถาศาลวินิจฉัยวา

จําเลยกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง กําหนดใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไปพรอมกันดวยเลย และใน

กรณีมีหลักฐานเชื่อวาการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมกฎหมายใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง มีอํานาจสั่งเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัคร ไดไมเกิน 1 ป อํานาจสั่ง

เลือกต้ังใหมเปนอํานาจเฉพาะของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังนั้น การกําหนดใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังตองเสนอเร่ืองใหศาลใหความเห็นชอบกอนถาตองการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังผูสมัครจึงเทากับเปนการใชดุลพินิจหรือใหอํานาจศาล พิจารณาวาควรใหมีการเลือกต้ังใหม

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่ถูกกลาวหาหรือไม ซึ่งการพิจารณาวาควรเลือกต้ังใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังหรือไม เปนการใชอํานาจหรือใชดุลพินิจทางปกครอง การใหศาลใชอํานาจ

ปกครองเชนนี้จึงนาจะมีปญหาวาศาลไดกาวลวง เขาไปใชอํานาจของฝายปกครองหรือไม ชอบดวย

หลักการแบงแยกอํานาจหรือไม เพราะหลักการแบงแยกอํานาจตองการใหศาลทําหนาที่ทบทวน 
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ตรวจสอบ (review) การกระทําของฝายบริหารหรือฝายปกครองวาชอบดวยกฎหมายหรือไม การ

ทบทวนหรือตรวจสอบการใชอํานาจนั้นตองเร่ิมจากการที่ฝายปกค รองใชอํานาจตามกฎหมาย

เสียกอน ผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจของฝายปกครองถาเห็นวาการใชอํานาจน้ันไมชอบ

ดวยกฎหมายก็ขอใหศาลทบทวนตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองได ดังนั้น ถาตองการให

การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังภายหลังการประกาศผลการเลือกต้ังถูก ตรวจสอบไดก็

ควรใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไดแลวให

ผูเสียหายไปใชสิทธิรองคัดคานตอศาลเอาเองก็จะไมมีปญหาวาศาลไดกาวลวงเขาไปใชอํานาจทาง

บริหารหรือทางปกครองหรือไมคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่สืบส วนสอบสวนเพือ่หา

ขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย  

ในบรรดาสามอํานาจของอํานาจอธิปไตย อํานาจตุลาการจะเปนอํานาจที่อิสระมากกวา

องคกรอ่ืน เปนไปตามหลักความเปนอิสระของตุลาการ เพราะเหตุที่วาเปนองคกรที่ทําหนาที่

ควบคุมการกระทําตาง ๆ ของบุคคลทั่วไปและองคกรอ่ืนๆ ในรัฐใหเคารพตอหลักความชอบดวย

กฎหมาย ดังนั้น องคกรตุลาการจึงเปนองคกรที่สรางหลักประกันในการใหความคุมครองหลัก

ความชอบดวยกฎหมายอยางเปนรูปธรรม และเห็นผลทางปฏิบัติในการที่ไมเคารพตอหลัก

ความชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่องคกรตุลาการมีอํานาจในการยกเลิกเพิกถอนการ

กระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย  

การควบคุมโดย องคกรตุลาการเปนวิธีการควบคุมโดยวิธีทางศาลซึ่งมีระบบวิธีพิจารณา

ความที่แนนอนเปนหลักประกันที่ประชาชนใหความเชื่อถือวาสามารถที่จะคุมครองประชาชนและ

ควบคุมฝายปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุมโดยองคกรตุลาการหรือศาลนั้นเปนกรณีที่

กฎหมายใหเอกชนคนใดคนหนึ่งซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําของฝายปกครองมีสิทธิ

ฟองขอใหศาลพิพากษาวาการกระทําทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอัน

ชอบธรรมของตนนั้นเปนการกระทําที่ มิชอบดวยกฎหมายและขอใหเพิกถอนการกระทํานั้นหรือ

ขอใหไมบังคับใชการกระทํานั้นแกกรณีของตนและ /หรือขอใหบังคับใหฝายปกครองชดใชคา

สนิไหมทดแทนใหแกตน (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2546, ออนไลน) 

5. การสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมเปนอํานาจทางปกครองของฝายบริหาร 

นับแตในอดีตเมื่อมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิดขึ้น โดยมีพระราชบัญญัติวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระหวางเวลาที่ใชบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักร สยาม พ .ศ .2475 เปนฉบับแรก จนกระทั่งถึงพระราชบัญญัติการเลื อกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ .ศ.2522 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษา

การณตามพระราชบัญญัติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการ
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เลือกต้ังในระดับ ของ ทองถิ่น บทบัญญัติน้ี เปรียบ เสมือนวาการมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยดําเนินการโดยเร่ิม ต้ังแตเตรียมการรับเลือกต้ัง จัดทําบัญชีรายชื่อ กําหนดเขต

การเลือกต้ัง ตระเตรียมการเลือกต้ัง จนกระทั่งประกาศผลการเลือกต้ังโดยความที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนนักการเมือง เมื่อพรรคการเมืองใดที่ไดรับเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล ก็

มุงหวังที่จะมีอํานาจในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลโดยตรงในการเลือกต้ังในคร้ังตอไป จากเหตุผล

น้ี จึงทําใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียตอการเลือกต้ังโดยตรงไมมีความเชื่อมั่นในการจัดการ

เลือกต้ังที่ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย เพราะเชื่อวาไมเปนกลาง และการดําเนินการจะตอง

ไมบริสุทธิ์ยุติธรรม เนื่องจากมีอิทธิพลครอบงําจากนักการเมืองตลอดเวลา อีกทั้งเมื่อมีการทุจริต

เลือกต้ังมีการซื้อสิทธิขายเสียงเกิดขึ้น กระทรวงมหาดไทยมิไดดําเนินการในคดีเลือกต้ังแตอยางใด 

ทั้งๆ ที่มีการรองเรียนคัดคานการเลือกต้ังในทุกคร้ังที่มีการเลือกต้ังจากปญหาที่ไดกลาวมา จึ งมี

ความคิดที่จะจัดต้ังองคกรกลางขึ้นมาจัดการเลือกต้ังจนมาเปนคณะกรรมการการเลือกต้ังในปจจุบัน 

กฎหมายเลือกต้ัง พ.ศ.2522 เมื่อพบวามีการทุจริตเลือกต้ังก็ใหเปนอํานาจของศาลยุติธรรม

ในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยใหศาลชั้นตนเปนผูดําเนินกระบวนการพิจารณา แตใหศาลฎี กาเปน

ผูทําคําพิพากษาเพื่อเปนการยนระยะเวลาการพิจารณาใหสั้นลง แตในความเปนจริงกระบวนการ

พิจารณาการทุจริตการเลือกต้ังยังคงใชระยะเวลานานเกินไปเพราะวิธีการพิจารณาคดีทางศาลตอง

รอบคอบ ตองมีพยานหลักฐานชัดแจงในทุกขอหาจึงพิพากษาคดีได ทําใหลงโทษผูกระทําผิดไมทัน

การ กลาวคือมีการยุบสภาเสียกอนหรืออยูจนครบวาระ ผูทุจริตเลือกต้ังจึงมีโอกาสใชอํานาจหนาที่

ในการกระทําการตางๆ เพื่อใหตนเองไดรับประโยชนอันมิชอบอยางมากมายไปจนครบวาระการ

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูทุจริตจึงไดใจกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ังซ้ําซากไมยําเกรงโ ทษตาม

กฎหมาย ฉะนั้น อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการจัดการเลือกต้ังใหเปนไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม มีอํานาจสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมไดทําใหผูที่จะทําการทุจริตเลือกต้ังหลายคนยําเกรง

ไมกลาทุจริตเลือกต้ัง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 239 วรรคสองกําหนดวากรณีที่

ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อ

วินิจฉัย ซึ่งก็คือตองใหศาลเห็นชอบกอน ซึ่งระบบกฎหมายเลือ กต้ังของไทยต้ังแตใช รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 เปนตนมา องคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี 2 องคกร คือ 

ศาล และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ังหลายกรณีถาศาลวินิจฉัยวา

จําเลยกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง กําหนดใหศาลเพิกถอนสิ ทธิเลือกต้ังไปพรอมกันดวยเลย และใน

กรณีมีหลักฐานเชื่อวาการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมกฎหมายใหคณะกรรมการ
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การเลือกต้ัง มีอํานาจสั่งเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครไดไมเกิน 1 ป อํานาจสั่ง

เลือกต้ังใหมเปนอํานาจเฉพาะของคณะกรรมการ การเลือกต้ัง ดังน้ัน การกําหนดใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังตองเสนอเร่ืองใหศาลใหความเห็นชอบกอนถาตองการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังผูสมัครจึงเทากับเปนการใชดุลพินิจหรือใหอํานาจศาลพิจารณาวาควรใหมีการเลือกต้ังใหม

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผูสมัครที่ถูกกลาวหาหรือไม ซึ่งการพิจารณาวาควรเลือกต้ังใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังหรือไม เปนการใชอํานาจหรือใชดุลพินิจทางปกครอง การใหศาลใชอํานาจ

ปกครองเชนนี้จึงนาจะมีปญหาวาศาลไดกาวลวงเขาไปใชอํานาจของฝายปกครองหรือไม ชอบดวย

หลกัการแบงแยกอํานาจหรือ ไม เพราะหลักการแบงแยกอํานาจตองการใหศาลทําหนาที่ทบทวน 

ตรวจสอบ (review) การกระทําของฝายบริหารหรือฝายปกครองวาชอบดวยกฎหมายหรือไม การ

ทบทวนหรือตรวจสอบการใชอํานาจนั้นตองเร่ิมจากการที่ฝายปกครองใชอํานาจตามกฎหมาย

เสียกอน ผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจของ ฝายปกครองถาเห็นวาการใชอํานาจนั้นไมชอบ

ดวยกฎหมายก็ขอใหศาลทบทวนตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองได ดังนั้น ถาตองการให

การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังภายหลังการประกาศผลการเลือกต้ังถูกตรวจสอบไดก็

ควรใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งเลือกต้ังใหมห รือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไดแลวให

ผูเสียหายไปใชสิทธิรองคัดคานตอศาลเอาเองก็จะไมมีปญหาวาศาลไดกาวลวงเขาไปใชอํานาจทาง

บริหารหรือทางปกครองหรือไม 

วิเคราะหปญหาเขตอํานาจศาล 

ความพยายามในการจัดต้ังศาลปกครองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการและการดําเนินการ

อยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน นับแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตทคือที่ปรึกษาราชการแผนดิน เมื่อ 

พ.ศ.2417 เพื่อจัดต้ังคณะที่ปรึกษาราชการแผนดินขึ้น มีหนาที่หลัก 2 ประการ คือ เปนที่ปรึกษ าใน

การบริหารราชการแผนดินและในการรางกฎหมาย กับเปนผูพิจารณาเร่ืองที่ราษฎรไดรับความ

เดือดรอน มีรูปแบบเชนเดียวกับ le conseil d’etat ของฝร่ังเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 ไดมีการตรากฎหมายจัดต้ัง “คณะกรรมการกฤษฎีกา ” ขึ้น ใน พ .ศ.2476 โดยให

มีหนาที่หลัก 2 ประการทํานองเดียวกับคณะที่ปรึกษาราชการแผนดิน ตอมาใน พ .ศ.2522 มีการ

ปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาททางปกครอง 

โดยไดใชระบบ “รองทุกข” จัดต้ัง “คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ” ตางหากจากคณะกรรมการราง

กฎหมาย โดยใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ แสดงใหเห็นเจตนารมณที่ชัดเจนในการจัดตังหรือ

พัฒนาระบบวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางปกครองวาตองการใหเปนอีกระบบหนึ่งแยกตางหากจาก
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ศาลยุติธรรมซึ่งเปนศาลหลักในคดีทั่วๆไป รัฐบาลในสมัยตางๆ รวมทั้งนักวิชาการและผูที่เกี่ยวของ

ก็ไดสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศาลปกครองตามแนวทางนี้ เพราะเขาใจถึงสภาพของคดีปกครองและ

การดําเนินคดีปกครองที่มีลักษณะพิเศษตางหากจากคดีแพงหรือคดีอาญา อยางไรก็ดีการัดต้ังศาล

ปกครองตามแนวทางดังกลาวไมไดรับการยอมรับอยางเปนเอกฉันทจากทุกฝาย โดยเฉพาะการไม

ยอมรับ ของศาลยุติธรรม ทายที่สุดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ไดยืนยัน

หลักการใหมีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นเปนศาลอีกระบบหนึ่งตางหากจากศาลยุติธรรม และตอมา

ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 และไดจัดต้ัง

ศาลปกครองอยางเปนทางการขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544  

การจัดใหมีศาลในระบบศาลคูน้ัน มีความมุงหมายเพื่อใหคดีแตละประเภทไดรับการ

พิจารณาโดยศาลที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายซึ่งจะใชบังคับแกคดีประเภทนั้นๆ และเพื่อใหศาล

แตละระบบไดมีเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาหลักกฎหมายไดอยางเปนระบบระเบียบ และสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นการไมใหอํานาจ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีรวมศูนยอํานาจอยูที่ศาลเพียงระบบเดียว ยังเปนการปองกันมิใหตุลาการ

ซึ่งไมตองรับผิดชอบทางการเมืองตอประชาชนเหมือนอยางสมาชิก รัฐสภาและรัฐมนตรีมีอํานาจ

มากเกินไปอันจะยังผลใหเกิดการปกครองโดยผูพิพากษา (government des juges) ขึน้ดวย (วรพจน 

วิศรุตพิชญ , 2537, หนา 50) การกําหนดเขตอํานาจของศาลในระบบศาลคูจึงพิจารณาจากเร่ือ งที่

พิพาทเปนหลัก ซึ่งโดยปกติแลวศาลยุติธรรมมีเขตอํานาจในการพิจา รณาพิพากษาคดีแพงและ

คดีอาญาสวนศาลปกครองมีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อยางไรก็ตาม หาก

ประสงคจะใหศาลใดมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะก็จะมี

กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ 

1. วเิคราะหเขตอาํนาจศาลยุติธรรมในการพิจารณาคดเีลือกตั้ง 

นับต้ังแตพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง พ .ศ.2475 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2479 

บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีคัดคานการเลือกต้ังโดยการเปลี่ยนแปลงองคกร

ตรวจสอบการเลือกต้ังจากสภาผูแทนราษฎรมาเปนศาลยุติธรรม โดยใหศาลยุติธรรมเป นองคกรที่

ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีการคัดคานการเลือกต้ังใหเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจที่ตองมี

การตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนและองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบเปนองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดมี

ความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีและเปนกลางปราศจากอคติทางการเมือง  จนกระทั่ง

ปจจุบันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 218 กาํหนดให “ศาลยุติธรรมมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจ

ของศาลอ่ืน” ดังน้ัน ศาลยุติธรรมจึงเปนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไป โดยคดีที่ไมมีกฎ หมายบัญญัติให
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อยูในเขตอํานาจของศาลใดศาลหนึ่งโดยเฉพาะยอมอยูในเขตศาลยุติธรรม และมาตรา 219 วรรค

สามบัญญัติวา “ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และใหศาล

อุทธรณมีอํานาจวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุม

ใหญศาลฎกีากาํหนด โดยจะตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว ” และในมาตรา 239 วรรค

สองบัญญัติวา “ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกต้ังแลว ถาคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมี

การเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่น

คํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ....” และในวรรคที่สี่บัญญั ติวา “ใหนาํความในวรรคหน่ึง วรรคสอง 

และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม 

โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสองใหยื่นตอศาลอุทธรณ และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปน

ที่สุด” 

ศาลยติุธรรมโดยหลกัแลวไดแก ศาลแพงเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีที่อยูในเขตอํานาจ

ศาลแพง ไดแก คดีแพงทั้งปวง  ศาลอาญา เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณา คดีที่อยูในอํานาจศาลอาญา 

ไดแก คดีอาญาทั้งปวง รวมถึงคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย  และศาลชํานัญพิเศษ  มี

อํานาจพิจารณา คดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลชํานัญพิ เศษ ไดแก คดีที่อยูในเขตอํานาจศาลแรงงาน 

(มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ .ศ.2522) คดีที่อยูใน

เขตอํานาจของศาลภาษีอากร (มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี

ภาษีอากร พ .ศ.2528) คดีที่อยูในเขตอํานาจ ของ ศาลเยาวชนและครอบครัว (มาตรา 11 แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาชนและครอบครัว พ .ศ.2534) 

คดีที่อยูในเขตอํานาจศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539) และคดีที่อยูใน

เขตอํานาจของศาลลมละลาย (มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี

ลมละลาย พ.ศ.2542) 

จากผลการศึกษาวิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีเลือกต้ังที่ศาลยุติธรรมมีอํานาจ

ตรวจสอบการทุจริตเลือกต้ัง ดวยความเคารพตอศาลฎีกาผูศึกษาเห็นวามีขอสังเกตอยูหลายประการ

ที่ทําใหเห็นวาการตรวจสอบคัดคาน การเลือกต้ังโดยศาลยุติธรรมไมสามารถแกปญหาการทุจริต

เลือกต้ังอันเปนปญหาสําคัญของระบอบประชาธิปไตยได เนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

(1) ปญหาคดีขอใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปนการดําเนินการทาง

ปกครอง 
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จากการศึกษาการเลือกต้ังในอดีตที่ผานมา ก อนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จะเห็นวาการจัดการเลือกต้ังดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย และ

ตอมาการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปนการดําเนินการของค ณะกรรมการ

การเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักไทย พ.ศ.2540 มอบอํานาจใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยใบเหลืองใบแดง แตมาถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เนื่องจากความไม

ไววางใจคณะกรรมการการเลือกต้ัง จึงไดบัญญัติใหศาลฎีกามีวินิจฉัยคํารองขอใหเลือกต้ังใหมหรือ

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง หากคําวิ นิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปในทางที่กระทบสิทธิของผูสมัครรับเลือกต้ัง ก็ถือ

เปนการใชอํานาจของฝายปกครอง ไมถือเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ลักษณะของคดี

จึงถือเปนคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกค รองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย ในการออกคําสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ดังที่ศาลปกครองสูงสุดเคยไดวินิจฉัยไวในคดี

หมายเลขแดงที่ อ .39/2552 คดีระหวางรอยเอกหญิง เดือน เต็มดวง ณ เชียงใหม ฟองคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง  กรณีผูฟองคดีฟองวาผูถูกฟองคดีวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิเปนผูลงสมัครรับ

เลือกต้ังนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คดีน้ีเปนคดีพิพาท

ระหวางผูถูกฟองคดีกระทําการในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชน ซึ่งเปนขอ

พิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผูฟองคดีใชอํานาจตามกฎหมายซึ่งเปนอํานาจทางปกครองออกคําสั่ง

หรือกระทําการอ่ืนใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทํา

อ่ืนใด และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ

คําสั่งอ่ืน ซึ่งมาตรา 9 วรรคหน่ึ ง (1)(2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อุทธรณ

ของผูถูกฟองคดีที่วาคดีน้ีไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง รวมทั้งคําแถลงของผู

ถูกฟองคดี และคํารองโตแยง อํานาจศาลปกครองของผูถูกฟองคดีที่วามาตรา 223 วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติวา “อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม

รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น ” ดังน้ัน คดีนี้จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

อีกตอไป ฟงไมขึ้นดวยประการทั้งปวง แมมาตรา 219 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 จะบัญญัติใหศาลฎีกามีอาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการ       
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เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งน้ี วิธีพิจารณาและ

วินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบที่ท่ีประชุมศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดย

รวดเร็ว และคดีน้ีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามนัย

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว แตก็เปนที่เห็นไดจากเหตุผลของเร่ืองวา

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวมีเจตนารมณจะใหใชบังคับเฉพาะแตกับ

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นซึ่งผูถูกฟองคดีดําเนินการจัด

หรือจัดใหมีขึ้นที่มีการฟองรองกันภายหลังเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใช

บังคับแลวเทานั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว จึงมิไดมีผลเปนการ

ตัดอํานาจศาลปกครองที่ไดรับคําฟองคดีน้ีไวกอนเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2550 ใชบังคับในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคดีน้ีดังที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางมาในคําโตแยงแตอยางใด  

(2) ปญหาการลาชาในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 

ปญหาการพิจารณาคดีลาชา การวินิจฉัยการรองคัดคานเพื่อใหศาลสั่งใหมีการเลือกต้ังใน

เขตเลือกต้ังน้ันใหมไมทันตอการยุบสภาผูแทนราษฎร เน่ืองจากผูที่ถูกคัดคานไดพนสภาพการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปกอนที่ศาลจะพิพากษาและไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังใหม 

หรือกรณีที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรและใหมีการเลือกต้ังทั่วไปแลว ก็ไมจําเปนที่

ตองพิจารณาคดีตอไปเพราะไมมีผลและไมเปนประโยชนที่จะพิจารณาคดีตอไป เปนปญหาที่สําคัญ

สงผลใหไมมีการลงโทษผูกระทําความผิดหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริง 

การที่ศาลฎีกายกฟองหรือจําหนายคดีไปโดยไมไดพิจารณาวาผูถูกรองคัดคานการ

เลือกต้ังไดกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกต้ั งจริงหรือไม ถือวาเปนการกระทบกระเทือนระบอบ

ประชาธิปไตยที่ไมสามารถทําใหการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได อีกประการหนึ่ง

หากมีการพิจารณาการกระทําความผิดก็จะไดเปนขอมูลสําหรับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังที่จะได

นําไปพิจารณาในการเลือกต้ังคร้ังตอไปวา ควรจะเลือกผูน้ันเขามาเปนผูแทนอีกหรือไม ผูเขียนเห็น

วาการพิจารณาการกระทําความผิดจะทําใหผูที่จะกระทําการทุจริตเกิดความเกรงกลัวไมกลาทําการ

ทุจริตเพราะเกรงกลัวการลงโทษและการเลือกต้ังในคร้ังตอๆ ไป จะเปนการเลือกต้ังที่สุจริตและ

เที่ยงธรรมหรือแมหากวาจะมีก ารทุจริตก็คงจะนอยลงกวาเดิม และเปนการแกไขและปองกันการ

ทุจริตเลือกต้ังไดแมวาการพิจารณาคดีเลือกต้ังจะไดนําวิธีพิจารณาแบบไตสวนมาใช แตอยางไรก็

ตามเนื่องจากจํานวนคดีที่ข้ึนสูการพิจารณาของศาลฎีกามีจํานวนมากการพิจารณาคดียอมตองชาไป

เชนเดียวกนัพจิารณาไดจากคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลฎีกาจํานวนมาก 
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(3) ปญหาปริมาณคดีคัดคานการเลือกต้ังจํานวนมาก 

การะที่ปริมาณคดีเลือกต้ังที่เขามาสูการพิจารณาของศาลฎีกามีจํานวนมาก ทําใหการ

พิจารณาคดีลาชา โดยที่ศาลยุติธรรมเองมีคดีที่ตองพิจารณาพิพากษาจํานวนมากอยูแลวและยัง

พจิารณาคดีคัดคานเลือกต้ังซึ่งมีจํานวนมากอีก ถึงแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

มาตรา 219 วรรคสาม จะบัญญัติใหนําพิจารณาและวินิจฉัยคดีโดยใชระบบไตสวนและเปนไปโดย

รวดเร็วก็ตาม ตามที่ทราบกันดีวาในศาลฎีกาคดีที่คางพิจารณาอยูในปจจุบันประมาณ 20,000 กวา

เร่ือง แลวอาจเพิ่มขึ้นไปเร่ือยตามเศรษฐกิจ สังคม และในศาลอุทธรณมีคดีคางพิจารณาถึง 50,000 

กวาเร่ือง ดังนั้น เนื่องจากการพิจารณาของศาลยุติธรรมยังมีความเชี่ยวชาญกับระบบกลาวหาเมื่อ

ปริมาณคดีมีจํานวนมากการพิจารณาก็ไมสามารถกระทําใหรวดเร็วไดทันการทุกคดีเชนกัน 

(4) คณะกรรมการการเลือกต้ังเป นองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมี อํานาจตาม ที่

รัฐธรรมนูญกาํหนดไว เปนองคกรที่ใชอํานาจรัฐ  ลักษณะ ของขอพิพาทใน คดีเลือกต้ัง จึงเปนคดี

พิพาท ที่เกิดจากการใชอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามที่กฎหมายบั ญญัติ ลักษณะคดีจึงเปนคดีทางปกครองเปนคดีซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีตองใชนิติวิธีทางดานกฎหมายมหาชน การใหศาลยุติธรรมซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเอกชนมาวินิจฉัยชี้ขาดคดีทางดานมหาชน  ดวยความเคารพตอศาล

ยุติธรรม ผูศึกษาเห็นวาศาลยุติธรรมยังขาดความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดี ทางมหาชน จึงควรให

ศาลปกครองซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมหาชนทําหนาที่ในการพิจารณาคดีเลือกต้ัง 

จากบทบัญญัติดังกลาว นาจะเปนที่ยอมรับตรงกันวา ศาลยุติธรรมเปนศาลที่มีอํานาจ

ทั่วไป อยางไรก็ดีการเปนศาลที่มีอํานาจทั่ วไปก็ตอเมื่อเปนเร่ืองที่ไมอยูในเขตอํานาจของศาลอ่ืนๆ 

ดวย ผลของการเปนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไปก็ตอเมื่อเปนเร่ืองที่ไมอยูในเขตอํานาจของศาลอ่ืนๆ

ดวย ผลของการเปนศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไปนี้จึงทําใหการพิจารณาเขตอํานาจของศาลยุติธรรม

จะตองพิจารณาเขตอํานาจของศาลอ่ืนประกอบดวยเสมอ  

เขตอํานาจที่เห็นไดชัดเจนของศาลยุติธรรมน้ันไดแก คดีอาญา คดีแพง และคดีอ่ืนๆ ที่อยู

ในเขตอํานาจของศาลเฉพาะเร่ืองที่กฎหมายไทยกําหนดใหอยูในระบบเดียวกับศาลยุติธรรม ทั้งนี้ 

ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเฉพาะเร่ืองฉบับตางๆ จากเขต

อํานาจของศาลยุติธรรมดังกลาว จึงพิจารณาไดวาโดยสภาพแลว กรณีที่เปนขอพิพาทในคดีที่

เกี่ยวกับการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังไมอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม  
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2. วเิคราะหเขตอาํนาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 223 บัญญัติอํานาจ การพิจารณา

พิพากษาคดีของศาลปกครองไว ดังตอไปนี้ 

มาตรา 223 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยงานราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเน่ืองมากจาก

การดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้ง

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง  

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรรัฐธรรมนูญนั้น 

เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดมีการตราพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ขึ้นใชบังคับต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.

2542 และไดเปดทําการศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544 

บทบัญญัติที่ใหอํานาจศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตางๆ ไดแก มาตรา 223 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบกับมาตรา 9 และมาตรา 11 แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลป กครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 โดยอาจแยกประเภทคดี

ปกครองออกไดเปน 8 ประเภท ดังน้ี 

(1) คดีฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก

กระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตอง

ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะ

เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสราง

ภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ ซึ่งเปนไปตามมาตรา 9(1) 

แหงพระ ราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 เชน การพิจารณา

เกี่ยวกับเงื่อนไขและกําหนดจุดกอสรางสะพานลอยคนเดินขาม หรือการคัดเลือกคูสัญญากอนการ

ทําสัญญาจางทําความสะอาดอาคารและบริเวณที่ทําการของทางราชการ เปนตน การฟองคดี

ประเภทน้ีโดยปกติอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นตน แตการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ

ดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 11(2) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 นอกจากนั้น ตามมาตรา 11(1) และ (3) แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหศาลปกครองมีเขตอํานาจในคดีพิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด 

และในคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครองสูงสุดด วย แตในขณะน้ียังไมมีประกาศ

ของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดหรือกฎหมายกําหนดใหฟองคดีโดยตรงตอศาล

ปกครองสูงสุด คดีเหลานี้จึงยังอยูในเขตของศาลปกครองชั้นตน 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการใดๆ 

โดยไมชอบดวยก ฎหมาย ตามมาตรา 9(1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งหมายถึง การกระทําทางกายภาพหรือการปฏิบัติของฝายปกครอง เหตุแหง

การฟองคดีประเภทนี้เชนเดียวกับการฟองใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองหรือกฎตาม (1) คดีพิพาท

ประเภทน้ี เชน การที่ เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดําเนินการร้ือถอน

อาคารที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตและไมสามารถแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได หรือการที่เจา

พนักงานจราจรใชรถยนตของทางราชการยกรถยนตของเอกชนที่จอดอยูในที่หามจอด  

(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรค

หน่ึง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 คดีประเภทน้ี

เปนเร่ืองที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทําการ 

แตไดละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรศาลปกครองจะมีอํานาจกําหนดคํา

บังคับโดยสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายใน

เวลาที่ศาลปกครองกํา หนด เชน กรณีผูฟองคดีไดรองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ 1 ใหดาํเนินคดีกบันาย 

ช. ซึ่งทํารายรางกายผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมดําเนินการ หรือกรณีผูฟองคดีไมยินยอมให

เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกทําการเปรียบเทียบปรับ เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกจึงยึด

ใบอนุญาตขับขี่และไมดําเนินการสงเร่ืองไปใหพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไป 

(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ

อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการ

ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหม ายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.

2542 คดีประเภทนี้จะตองเปนกรณีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือความเสียหาย

เกิดจากกฎ คําสั่งทางปกครอ ง หรือคําสั่งอ่ืน หรือความเสียหายเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตาม

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เชน การทางพิเศษแหงประเทศ
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ไทยมีอํานาจหนาที่จัดใหมีบริการสาธารณะดานการจราจรในทางพิเศษตามประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 290 แตละเลยไมติดต้ังสัญญาณหรือเคร่ืองหมายจราจรในทางพิเศษทําใหเอกชนถึงแกความ

ตาย  

(5) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ขอรัฐ

อันเกิดจาการกระทําที่เปนการใชอํานาจทางปกครองฝายเดียวของหนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐ หรือจากการที่หนวยงาน ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง 

(3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ศาลปกครองมี

อํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหใชเงินห รือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวน

กระทําการ โดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ไวดวยก็ได เชน กรณีฟองขอใหชําระคา

ทดแทนเวนคืนที่ดินในราคาสูงขึ้น หรือเรียกคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริต

ในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539  

(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (4) แหงพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 เมื่อพิจารณามาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แลวจะเห็นวา คดีประเภทนี้ นอกจากเอกชนฟองหนวยงานทาง

ปกครองแลว รัฐยังสามารถฟองเอกชนฐานผิดสัญญาทางปกครองไดดวย สําหรับความหมายของ

สัญญาทางปกครองนั้น ที่ประชุมใหญในศาลปกครองสูงสุดคร้ังที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.

2544 ไดอธิบายนิยามในความหมายอยางกวางไววา นอก จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา 4 ประเภท ที่

กําหนดในบทนิยาม ไดแก สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่ง

สาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังมีความหมายวา “เปนสญัญา

ที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคู สัญญาอีกฝายหน่ึงเขา

ดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมี

ลักษณะพิเศษแสดงถึงสิทธิของรัฐ ทั้งน้ี เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ

ทางปกครองซึ่งก็คือ การบริการสาธารณะบรรลุผล ” ดวย สัญญาที่ถือเปนสั ญญาทางปกครอง เชน 

สัญญาสัมปทานปาไมชายเลน สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานของหนวยงานราชการ เปนตน 

(7) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาล

เพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด ตามที่บัญญัติไว ในมาตรา 9 

วรรคหน่ึง (5) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 เชน 

กรณีเจาทาฟองคดีตามมาตรา 117 ตรี แหงพระราชบัญญั ติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ .ศ.2456 
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เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหผูที่กอสรางอาคารรุกล้ําคลองสาธารณะซึ่งเจาทามีคําสั่ งใหร้ือถอนแลวแตไม

ดําเนินการ ดําเนินการร้ือถอนอาคารออกไป ทั้งนี้ หลักการตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (5) แหง

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 น้ี ถือเปนขอยกเวนจาก

หลักทั่วไปที่ฝายปกครองสามารถบังคับทางปกครองใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครองไดดวยตนเอง

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โดยไมจําตองอาศัยอํานาจของศาลเพื่อ

บังคับการตามคําสั่งทางปกครองเชนวานั้น 

(8) คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (6) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.

2542 กลาวคือ มีกฎหมายบัญญัติใหผูไมพอใจในคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐนําคดีไฟฟองตอศาลปกครอง เชน พระราชบัญญัติระเ บียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ .ศ.2521 มาตรา 29 วรรคสอง กาํหนดใหสทิธิ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งถูกสั่งใหพน

จากตําแหนงมีสิทธิยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดภายในสิบหาวันนับ

แตวันที่ไดรับคําสั่ง หรือพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ.2518 กาํหนดใหสทิธิ

เจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนที่ไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว สามารถยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายใน

กาํหนดหน่ึงเดือน เปนตน 

เมื่อพิจารณาเขตอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และกฎหมายวา

ดวยการจัดต้ังศาลตางๆ แล ว เห็นไดวา ศาลปกครอง เปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

พิพาทเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือละเลย

ตอหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร หรือกระทํา

ละเมิดหรือกระทําการอยางอ่ื นที่กฎหมายกําหนดใหตองรับผิด ยกเวนเฉพาะคดีปกครองบาง

ประเภทตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 เทาน้ัน ดังน้ัน โดยหลักแลวคดีพิพาททางปกครองอ่ืนๆ ที่ไมเขา

ขอยกเวนดังกลาวยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 

สําหรับคดีเลือกต้ังศาลปกครองสูงสุดเคยมีคําวินิจฉัยไวในคําสั่งที่ 84/2544 กรณีที่นาย

โกวิท  สุรัสวดี ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกต้ัง เขต  30 (บางกอกนอย ) 

กรุงเทพมหานคร พรรคไทยรักไทย ฟองคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังที่ 30 ตอศาลปกครองกลางโดยกลาวหาวาคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขต

เลือกต้ังที่ 30 มีพฤติการณสอเจตนาที่จะทําใหเกิดการทุจริตในการเลือกต้ังขอใหศาลปกครองกลาง

มีคําสั่งวาคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังมิชอบดวยกฎหมายและขอใหเพิกถอนคําสั่ง ซึ่งศ าล
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ปกครองกลางไดวินิจฉัยวาคณะกรรมการการเลือกต้ังไดใช อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 145(3) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ใหอํานาจไวอันเปนอํานาจที่มีสภาพเด็ดขาด 

ศาลไมมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาหรือมีคําสั่งเปนอยางอ่ืนได จึงไมรับคดีไวพิจารณา  ผูฟองจึง

ไดอุทธรณคดีตอศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองสูงสุดได รับคดีพิจารณา โดยศาลปกครอง

สูงสุดโดยที่ประชุมใหญ วินิจฉัยวา มาตรา 271 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.2540 

วางหลกัไววา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญน้ี หรือ

กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอ่ืน ” และมาตรา 276 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2540 บัญญัติตอไปวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวาง

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ อยูใน

บังคับบัญชาหรืออยูในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน ” และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 บัญญัติวา “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาหรือมีคําสั่งในเร่ืองดังตอไปน้ี (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ” ประกอบกับมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติ

จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 ไดบัญญัติวา “ผูใดไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเน่ืองจากการกระทําหรืองดเวน

การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ” ผูน้ันมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

... ” เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ

บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวแลวยอมเห็นไดวาคดีน้ีอยูในอํานาจศาลปกครองที่จะรับไวพิจารณา

พิพากษาได  ซึ่งตอมาคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ซึ่งศาล

รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 52/2546 วา การที่คณะกรรมการการเลือกต้ังใชอํานาจหนาที่สืบสวน

สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามมาตรา 144 วรรค

สอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนลักษณะการใชอํานาจหนาที่ตาม

รัฐธรรมนูญอันมีผลใหการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ใชอํานาจหนาที่ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 145(3) ถือเปนยุติ  แตตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยที่ 9/2549 วาการใช

อํานาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่ยุติมีความหมายเพียงเปนการยุติโดย

องคกรอ่ืนตองปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยเทาน้ัน ไมไดหมายความวาเปนที่ยุติ

โดยไมตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ทั้งน้ี เพราะคณะกรรมการการเลือกต้ังไมได เปน

องคกรที่รัฐธรรมนูญมอบหมายใหใชอํานาจตุลาการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาศาลปกครองกลางได

มีคําพิพากษาที่ 607-608 วินิจฉัยวา แมในเชิงโครงสรางผูถูกฟองคดี (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) จะ

มิใช เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล แต เมื่อพิจารณา
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ลักษณะการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแลวเห็นไดวามีอยูสามลักษณะไดแก การออกกฎ การ

บังคับใชกฎหมายและกฎโดยการออกคําสั่ง มติ หรือกระทําการอ่ืนใดนอกจากการออกคําสั่ง และมี

มติ การสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ถึงแมวาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ 52/2546 วาการใชอํานาจหนาที่ข องผูฟอง

คดีในการสบืสวนสอบสวนและวินจิฉยัชีข้าดปญหาหรือขอโตแยง ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนอํานาจตาม

มาตรา 145(3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยถือเปนยุติ แตการที่ผูถูกฟองคดีใชอําน าจออก

กฎและบังคับใชกฎหมายและกฎโดยการออกคําสั่ง มีมติ หรือกระทําการอ่ืนใดนอกจากการออก

คําสั่งและมีมติน้ัน หามีลักษณะเปนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่

เกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภ าไม และการที่ผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ดวย

คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.2541 ออกกฎและบังคับใชกฎหมายและกฎยอมเปนการใชอํานาจ

ทางปกครองทํานองเดียวกับการที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หนวยงานของรัฐและ

เจาหนาที่ของรัฐที่อยู ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลใชอํานาจออกกฎและบังคับใช

กฎหมายและกฎในการดําเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายตางๆ กําหนด ทั้งนี้ ตามคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 เมื่อคํานึงถึงลักษณะของการใชอํานาจแลวจึงตองถือวาการใชอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ .ศ.2541 ออกกฎและ

บังคับใชกฎหมายและกฎ ผูถูกฟองคดีเปนเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานทางปกครองตามนัย

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกค รองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 และคดี

พิพาทเกี่ยวกับการใชอํานาจดังกลาวของผูถูกฟองคดี เปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลปกครอง 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยวาคดีพิพาทระหวางคณะกรรมการ

การเลือกต้ังซึ่งกระทําการในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับผูฟองคดีซึ่งเปนเอกชน เปนขอพิพาท

อันเน่ืองมาจากการที่ผู ฟองคดีใชอํานาจตามกฎหมายซึ่งเปนอํานาจทางปกครองออกคําสั่งหรือ

กระทําการอ่ืนใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ

เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทํา

อ่ืนใด และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกร ะทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ
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คําสั่งอ่ืน ซึ่งมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542  ดังน้ัน การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 

219 วรรคสามบัญญัติใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให

ศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิ จฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังใน

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และมาตรา 239 บัญญัติใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลฎีกากรณีที่เห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง และ

หากผูสมัครรับเลื อกต้ังที่ไมเห็นดวยกับวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ยื่นคํารองขอให

เลือกต้ังใหมก็จะตองยื่นคํารองคัดคาน แตในขณะเดียวกันหากไปยื่นฟองคดียังศาลปกครองวา

คณะกรรมการการเลือกต้ังเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายก็สามารถกระทําได

จึงทําใหเกิดค วามสับสนวาเปน คดีที่อยูในอํานาจของศาลใด  ดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดจึงทําให

เห็นวายังมีปญหาขัดแยงกันระหวางเขตอํานาจศาล ปกครองกับศาลยุติธรรม แตผูศึกษา มีความเห็น

วาเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งเปนองคกรอิสระซึ่งเปนองคกรตรวจสอบของฝายบริหารตามที่

ไดศึกษามาแลวเมื่อเปนการดําเนินการทางปกครองจึงถือเปนคดีพิพาทอันเกิดจากการกระทําของ

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายจึงตองอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมหาชน ไมควรบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม 

ปญหาการคุมครองสทิธิของผูไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจของคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ 

การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมวาจะเปนการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 

หรือการใชอํานาจตามกฎหมายเลือกต้ัง เปนที่แนนอนวาการใชอํานาจดังกลาวยอมกระทบสิทธิของ

ผูอ่ืนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพรา ะการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนการใชอํานาจรัฐ

เพื่อจัดการเลือกต้ังใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริตและโปรงใส จึงตองมีความเกี่ยวของกับ

บุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนผูใชสิทธิเลือกต้ัง ผูสมัครรับเลือกต้ัง หรือบุคคลอ่ืน แตการใชอํานาจ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะกระทบสิทธิของบุคคลและเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใดนั้น

ขึ้นอยูกับการใชอํานาจ ดังกลาวเปนไป ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ภายในขอบเขตอํานาจหรือไม  และ 

ผูไดรับผลกระทบ จากการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังยอมตองไดรับการคุมครองตาม

หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตปรากฏวาผูไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังยังไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ และยังไมมีการเยียวยาผูไดรับ
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ผลกระทบอยางเปนรูปธรรมแตอยางใด จึงยังมีปญหาในเร่ืองการคุมครองสิทธิของผูไดรับ

ผลกระทบจากคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังทั้งกอนและหลังการประกาศผลการเลือกต้ัง 

1. การคุมครองสิทธิกอนประกาศผลการเลือกตั้ง 

ปญหาประการสําคัญของการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

กอนมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 คือไมมีการตรวจสอบและ

ถวงดุลกับองค กรผูใชอํานาจอธิปไตย การใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังทั้งกอนและหลังประกาศผลการเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2542 มาตรา 85/1 ถึง 

มาตรา 85/10 เปนการ ใหอํานาจเบ็ดเสร็จแกคณะกรรมการการเลือกต้ังที่จะสืบสวนสอบสวน

กลาวโทษและชี้ขาดเองไดและเปนที่สุด จึงไมชอบดวยหลักการแบงแยกอํานาจ 

เมื่อพิจารณ ารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การเลือกต้ังไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ.2541 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง พ.ศ.2541 ไมพบวามีบทบัญญัติที่ใหการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนทีสุด

ไมอาจฟองศาลได แตผลจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่วินิ จฉัยวาการใชอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา

หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น ตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 145 

วรรคหน่ึง (3) ถือเปนยุติและมีผลเด็ดขาดผูกพันองคกรอ่ืน ของรัฐ ทําใหคําสั่งไมรับรองผลการ

เลือกต้ัง การสั่งใหนับคะแนนใหม การสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุ และไมสามารถ

ฟองคดีตอศาลได 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากา รใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เกี่ยวกับการสืบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขั้นตามกฎหมาย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ถือเปนยุติน้ัน เปนการขัดกับหลักการใชอํานาจ

ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ กลาวคือ การใชอํานาจของรัฐทุกองคกรจะตองถูกตรวจสอบโดยองคกรอ่ืน

ตามหลักการแบงแยกอํานาจที่มุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐเสรีประชาธิปไตย การที่

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งที่กระทบกระเทือนสิทธิทางการเมืองของบุคคลใด ผูที่ถูกละเมิด

สิทธิน้ันยอมที่จะใชสิทธิทางศาลโดย การฟองคณะกรรมการการเลือกต้ังได คณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระไมมีลักษณะขององคกรตุลาการโดยแท จึงยังอยูในขายที่

จะตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ 
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การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ เปน

เหตุผลอันสําคัญอย างยิ่งที่จะขจัดปญหาการทุจริตการเลือกต้ังได มีการกลาวหาวาการประกาศ

รับรองผลการเลือกต้ังและการพิจารณาคําคัดคานการประกาศรับรองผลการเลือกต้ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังไมใชมาตรฐานเดียวกัน ทําใหสังคมเกิดความสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน

การใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมก ารการเลือกต้ัง รวมทั้งมีการรองเรียนวาไมไดรับความเปน

ธรรมจากการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เนื่องจากการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได

ออกประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของมาใชบังคับจํานวนมาก และกฎเกณฑที่

ออกมาบางเร่ืองมีความซับซอนเปนปญหาในทางปฏิบัติในการตีความ ตัวอยางเชน การชวยหาเสียง

ของพรรคการเมืองที่ใชบุคคลในวงการบันเทิงชวยหาเสียงได  

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีแนวที่แตกตางกัน เชน กรณีดารา

ตลกไปชวยหาเสียงใหผูสมัครรับเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีคําวิ นิจฉัยสั่งการใหมีการ

เลือกต้ังใหม (ใบเหลอืง) แตกรณีดาราผูหญิงที่เปนลูกสะใภนักการเมืองชวยหาเสียงไมมีความผิดแต

อยางใด ทําใหการใชอํานาจที่ไมอาจถูกตรวจสอบไดของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เกิดการครหา

ในเร่ืองความเปนกลางของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สุวัชรี กรรเจียกพงษ, 2551, หนา 136) 

การไมมีระบบการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ทําใหการใช

อํานาจดังกลาวน้ัน ขัดตอหลักนิติรัฐอยางชัดแจงโดยไมสามารถที่จะอธิบายไดวาเหตุใดการใช

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจึงไมต องถกูตรวจสอบ

โดยองคกรตุลาการ และการไมมีการตรวจสอบการใชอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังจะสงผลให

การสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมและการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังน้ัน 

ขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจได และถึงแมวารัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมการกา ร

เลือกต้ังเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ก็มีไดหมายความวาจะเปนอิสระโดยปราศจากการตรวจสอบ

การใชอํานาจโดยองคกรอ่ืน โดยที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังใชอํานาจเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังอันเปนอํานาจที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ันเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญก็จะตองมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกันดวย 

ปญหาการตรวจสอบการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนการประกาศผลการ

เลือกต้ังเปนอํานาจที่เด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเปนที่สุดไมถูกตรวจสอบและถวงดุลโ ดยองคกรอ่ืน ปญหานี้ยังคงเปนปญหาการไมมีการ

ตรวจสอบและถวงดุลตามหลักการแบงแยกอํานาจเชนเดียวกับปญหาตา มรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหฝายตุลาการ

ตรวจสอบการใชอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังได โดยใหฝายตุ ลาการมีอํานาจสั่งใหมีการ
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เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ภายหลัง

ประกาศผลการเลือกต้ังก็ตาม แตกรณีกอนประกาศผลการเลือกต้ั งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 กลับบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังใหชัดเจนเขาไ ปอีกวาการวินิจฉัย

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ใหมีการเลือกต้ังใหมกอนประกาศผลการเลือกต้ังเปนที่สุด ทั้งที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 ไมไดบัญญัติไวเชนน้ัน จึงถือวากรณีดังกลาว

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ไมไดแกไขขอบกพรองของรัฐธรรมนูญแหงราชอา ณาจักรไทย พ.ศ.2540 

แตดูเหมือนวาจะบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังเพิ่มขึ้นกวาเดิมเขาไปอีก 

2. การคุมครองสิทธิหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จะพยายามแกไขปญหาความมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จของคณะกรรมการการเลือกต้ังตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยให

ศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง แตปญหาดังกลาวยังไมได

รับการแกไขแตกลับบัญญัติใหชัดไปอีกในสวนของการจํากัดสิทธิของผูไดรับผลกระทบจากคําสั่ง

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง กลาวคือหลังประกาศผลการเลือกต้ัง หากคณะกรรมการการเลือกต้ัง

เห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภาผูใดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย แตอํานาจดังกลาวของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังยังเ ปนอํานาจที่ไมมีการตรวจสอบและถวงดุลโดยฝายตุลาการ เพรา ะ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กาํหนดใหมกีารตรวจสอบโดยองคกรตุลาการไดกรณี

ภายหลังประกาศผลการ เลือกต้ัง และเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการ

เลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ั งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น และไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณเพื่อวินิจฉัยเทาน้ัน แต

หากคณะกรรมการเลือกต้ังไดวินิจฉัยแลววาไมเห็นควรใหมีการเลือกต้ังใหมและไมเห็นควรใหมี

การเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังจึงไมยื่นฟองคดีตอศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณ แลวแตกรณี อํานาจของ

คณะกรรมการเลือกต้ังกรณีน้ีเปนที่สุด ซึ่ งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ไมไดให

ศาลเขามาตรวจสอบอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในกรณีน้ีได กลาวคื อรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหฝายตุลาการมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังไดเฉพาะกรณีการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในกรณีที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง “เห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง ” เทาน้ัน แตถาเปนกรณีที่

คณะกรรมการกา รเลือกต้ัง  “ไมเห็น วาควรใหมีการเลือกต้ังใหม ” ฝายตุลาการก็ไมสามารถ

ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังได ดังนั้น การใชอํานาจของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังในกรณีน้ี จึงยังเปนปญหาที่ไมมีการตรวจสอบและถวงดุลโดยองคกรตุลาการ
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เชนเดียวกับปญหาตามรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พ .ศ.2540 โดยเฉพาะการบญัญัตเิพยีง

กรณีที่ ถ าหาก คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวา  การบัญญัติดังกลาวทําใหมีปญหาในการขาด

พยานหลกัฐาน ไมถือวาปญหาการถวงดุลอํานาจไดรับการแกไขอยางแทจริงแตอยางใด เพราะการ

บัญญัติดังกลาวก็ยังใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังแกคณะกรรมการการเลือกต้ังในลักษณะ

เบ็ดเสร็จอยูเหมือนเดิม เพราะการบัญญัติเพียงแตคณะกรรมการการเลือกต้ัง เห็นวาควรใหมกีาร

เลือกต้ังใหม น้ัน ใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกต้ังโดย ไมตองการพยานหลักฐานแตอยางใด 

ซึ่งหากตองการใหมีการถวงดุลอํานาจอยางแท จริงก็ไมควรบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการการ

เลือกต้ังเพียงแตคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นวาควรใหมีการเลือกต้ังใหม แตควรจะบัญญัติใน

เร่ืองการเตรียมพยานหลกัฐานกอนยื่นคํารองตอศาล ซึ่งอาจบัญญัติวา “ในกรณีที่คณะกรรมการการ

เลือกต้ังมีหลักฐานอันพิสูจนไดวาการ เลือกต้ังเปนไปโดยไมบริสุทธิ์ยุติธรรมควรใหมีการเลือกต้ัง

ใหม 

ตามที่ไดศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 กับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 จะพบวาการยื่นคํารองตอศาลฎีกาของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ขอใหมีการเลือกต้ังใหมเปนเร่ืองใ หมที่ไดบัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.

2550 และเปนที่ทราบกันดีวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีที่มาจากการ

รัฐประหาร และเปนที่วิพากษวิจารณกันมาโดยตลอดจากนักวิชาการวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปนเผด็จ

การ และมีบทบัญญัติบางประการเขียนไวเพื่อเปนการขจัดอํานาจฝายตรงขาม ซึ่งกรณีที่เห็นไดชัด ก็

คือคดีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและขอใหมีการเลือกต้ัง

ใหม กรณีของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

กลุมจังหวัดที่ 1 และนางสาวละออง ติยะไพรัช  คําสั่งที่ 5019/2551 ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกต้ังเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกต้ังที่ 3 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เปนการทั่วไป พ .ศ.2550 และเปนการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังแรก  หลังจากประกาศใช รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 ซึ่งศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ังของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช มีกําหนดเวลา 5 ป และใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผูแทน

ราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกต้ังที่ 3 ใหม แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช  โดยนายยงยุทธ แล ะ

นางสาวละออง  เปนผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรคพลังประชาชน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปน ฝาย

ตรงกันขามกับคณะรัฐประหารในขณะน้ัน  กรณีดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาการปฏิวัติรัฐประหารยัง

สงผลตอคําสั่งศาลกรณีสั่ งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังอยูบางเพื่ อกําจัดฝายตรง

ขาม 
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จากการศึกษาคําสั่งศาล ตอมาในคดีเลือกต้ังทั้งคําสั่งคํารองของศาลฎีกาและคําสั่งคํารอง

ของศาลอุทธรณในคดีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังยื่นคํารองขอใหมีการเลือกต้ังใหม ผลการ

พิจารณาคดีของศาลจากปริมาณคดีทั้งหมดมีทั้งการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมและยกคํา รองใน

ปริมาณที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับพยานหลักฐานในคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ังและคํา

คัดคานของผูคัดคานกลาวคือหากคณะกรรมการการเลือกต้ังมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนได

วาการเลือกต้ังไมไดเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศาลก็จะมีคําสั่งเลือกต้ังใหมและเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ัง ในทางตรงกันขามหากพยานหลักฐานตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ังมี

พยานหลักฐานสนับสนุนไมเพียงพอที่จะทําใหศาลเห็นวาการเลือกต้ังน้ันไมไดเปนไปดวยความ

บริสุทธิ์ยุติธรรมศาลก็จะมีคําสั่งใหยกคํารอง 

อยางไรก็ตาม ดวยความเคารพตอศ าลฎีกาและศาลอุทธรณดวยความที่ศาลยังมีความ

เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีแบบกลาวหา แ มรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 ได

บัญญัติใหนําวิธีพิจารณาแบบไตสวนมาใชแตศาล ยังพิจารณาจากคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังและผูคัดคานเปนหลักทําใหการคนหาพยานหลักฐานในค ดีที่คณะกรรมการยื่นคํารองให

เลือกต้ังใหมไมไดประกอบดวยพยานหลักฐานของศาลเอง จึง ทําใหคดีที่ศาลยกคํารอง ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจํานวนมากเชนกัน และการที่ศาลยกคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกรณียื่นคํารองขอใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการการเลอืกต้ัง

ก็ไมตองรับผิดชอบใดๆ กลาวคือผูที่ไดรับผลกระทบจากการยื่นคํารองของคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกระทําไดเพียงยื่นคําคัดคานเทาน้ันไมไดรับการเยียวยาอยางอ่ืน ดังที่ไดกลาวมาแลว หากให

การวินิจฉัยชี้ขาดในการสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอน สิทธิเลือกต้ังเปนอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังทั้งกอนและหลังประกาศผลการเลือกต้ัง และหากคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไปกระทบสิทธิของบุคคลใดบุคคลนั้นสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อมี

คําขอใหศาลเยียวยา ในลักษณะที่เปนคาเสียหายหรือคําขออยางอ่ืนได หากเปนอยางน้ันนาจะเปน

ธรรมและเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกวา 

3. การวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งโดยองคกรท่ีตางกัน 

ปญหามาตรฐานการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกต้ัง

และหลังประกาศผลการเลือกต้ังแตกตางกัน ทําใหการวินิจฉัยชี้ ขาดแตกตางกัน เน่ืองจากองคกรผู

วินิจฉัยชี้ขาดไมไดเปนองคกรเดียวกัน กลาวคือกอนการประกาศผลการเลือกต้ังองคกรผูวินิจฉัย    

ชี้ขาดใหมีการเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง คือคณะกรรมการการเลือกต้ัง แตหลัง

ประกาศผลการเลือกต้ังองคกรผูวินิจฉัยชี้ ขาดไดแกศาลฎีกา กอนการประกาศผลเลือกต้ังคําวินิจฉัย

สั่งการของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุดและไมถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ ซึ่งแตกตาง
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จากหลังประกาศผลการเลือกต้ัง ที่หากคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นควรสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม

หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังตองยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ศาล

ฎีกาจะเปนองคกรตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และหากศาล

ฎีกายกคํารองของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งก็จะถือวาผูถูกคัดคานการเลือกต้ังไมมีความผิด จะ

เห็นไดวาผลสุดทายการล งโทษผูกระทําความผิดแตกตางกัน เน่ืองจากกอนประกาศผลการเลือกต้ัง

คําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนที่สุดและไมสามารถโตแยงใหมีการตรวจสอบ

ไดอีก สิทธิของผูถูกคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมไดรับการคุมครองจากหลักการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยฝ ายตุลาการ แตหากกรณีหลังการประกาศผลการเลือกต้ังความเห็น

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะถูกตรวจสอบโดยฝายตุลาการ เมื่อองคกรที่วินิจฉัยชี้ขาดแตกตาง

กัน ดุลพินิจในการวินิจฉัยก็อาจจะแตกตางกันได ซึ่งอาจเปนที่สงสัยไดวามาตรฐานในการวินิจฉัย

ขององคกรผูใชอํานาจแต กตางกัน  เน่ืองจาก การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ

วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการเลือกต้ังดังกลาวพิจารณาโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งมีจํานวน 

5 คน และศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ังมีองคคณะผูพิพากษาจํานวน 3 คน  

4. สิทธิในการย่ืนคํารองตอศาล 

ปญหาการคุมคร องสิทธิโตแยงการเลือกต้ังที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรมของผูสมัครรับ

เลือกต้ังและผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังซึ่งถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในการเลือกต้ังที่ไมสุจริตและ

เที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอ าณาจักรไทย พ .ศ.2550 ไมมีการคุมครองสิทธิดังกลาว กลาวคือ

ผูสมัครรับเลือกต้ังและผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง หากเห็นวาการเลือกต้ังน้ันไมสุจริตและเที่ยงธรรม 

ไมสามารถใชสิทธิยื่นตอศาลฎีกาไดดวยตนเอง การใชสิทธิดังกลาวจะตองเปนการใชสิทธิรอง

คัดคานโดยผานทางคณะกรรมการการเลือกต้ัง ชองทางในการคุมครองสิทธิเสรีภา พของประชาชน

จึงมีเพียงชองทางเดียวเทานั้น ระบบการถวงดุลการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไม

เกิดขึ้นอยางสมบูรณในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 เปนการจํากัดการใชสิทธิทาง

ศาลของบุคคลและเปนการเลือกปฏิบัติไมยอมรับหลักบุคคลเสมอกันในกฎหมายและได รับความ

คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน อันเปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย ” 

(จรูญ ศรีศุขใส , ออนไลน, 2550) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 มาตรา 30 ได

รับรองเอาไว การปฏิเสธสิทธิ ในการโตแยงการเลือกต้ังที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรมของผู สมคัรรับ

เลือกต้ังและผูมีสิทธิเลือกต้ังจึงเปนการขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 


