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คำ�นำ�

	 นับแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าเปน็การปกครองระบอบประชาธปิไตย

แบบมีตัวแทนนั้น	การเลือกตั้งก็กลายเป็นหนึ่งในกลไกที่มีความสำาคัญ

ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบอบการปกครองดังกล่าวที่จะทำาให้มี

ผู้แทนประชาชนที่สามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริง	

อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา	

จะมีการพัฒนาเรื่องการกำาหนดสิทธิเลือกตั้ง	ระบบการเลือกตั้ง	

และกระบวนการจัดการเลือกตั้งเรื่อยมาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม		

แต่ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบความสุจริตและความเที่ยงธรรมของ	

การเลือกตั้ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อตรวจสอบความสุจริตและความเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งนั้น		

นับว่ายังมีการพัฒนาได้น้อยมากและไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น	

	 สถาบันพระปกเกล้า	ในฐานะสถาบันทางวิชาการภายใต้	

การกำากบัของประธานรฐัสภา	ซึง่มพีนัธกจิในการสนบัสนนุงานวชิาการ

ของรัฐสภาได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนากฎหมาย	เพื่อเป็น
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สารสนเทศประกอบการทำาหนา้ทีข่องสมาชกิรฐัสภา	จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการ

ศกึษากฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู	่เพือ่ใหเ้กดิการทบทวนความเหมาะสม	

ของกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน		เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและ	

จดัทำาขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายเพือ่นำาเสนอตอ่รฐัสภา	

ซึง่อาจนำาขอ้เสนอดงักลา่วนัน้ไปใชใ้นการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายตอ่ไป

	 หนงัสอืเลม่นีเ้ปน็ผลการศกึษาจากงานวจิยั	เรือ่ง	“การคดัคา้น

ผลการเลอืกตัง้โดยประชาชน”	โดย	ดร.ฐากรู	ศริยิทุธว์ฒันา	ซึง่ไดศ้กึษา

ค้นคว้าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสุจริต

และความเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในต่างประเทศและประเทศไทย	

เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา	และนำาเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเด็นดังกล่าวที่เหมาะสมกับบริบท

ทางการเมอืงของประเทศไทยมากทีส่ดุ		สถาบนัพระปกเกลา้ขอขอบคณุ	

ดร.ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา	ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น	และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ	รวมทั้ง	

ผู้สนใจทั่วไป

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย)	

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บทคัดย่อ

	 รายงานวจิยัชิน้นีมุ้ง่ศกึษาถงึปญัหาเกีย่วกบัระบบการตรวจสอบ	

ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

โดยเปน็การวเิคราะหร์ะบบคดเีลอืกตัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ	

เพื่อค้นหาหลักการที่สำาคัญในการก่อตั้งระบบการตรวจสอบความชอบ

ดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมไปถงึขอ้เสนอแนะที่

สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏริปูกฎหมายวธิพีจิารณาคดเีลอืกตัง้	

และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทย

	 จากการศึกษาพบว่า	ระบบการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพนั้น	ไม่อาจมุ่งเน้นเพียงแต่	

การประกันความเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น	แต่ยัง

ต้องให้ความสำาคัญกับบทบาทของประชาชนและในขณะเดียวกัน	

กต็อ้งคำานงึถงึการดำาเนนิงานของฝา่ยนติบิญัญตัดิว้ย	กลา่วคอื	ผูม้สีทิธิ

เลือกตั้งในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยจะต้องมีสิทธิในการคัดค้านผล

การเลือกตั้ง	เนื่องจากการเลือกตั้งคือการแสดงเจตจำานงทางการเมือง

ของประชาชน	การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งได้
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จึงเปรียบเสมือนการกำาหนดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการแสดง

เจตจำานงของตนเองได	้นอกจากนี	้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งหยดุ

ปฏบิตัหินา้ทีก่ต็อ่เมือ่มคีำาวนิจิฉยัถงึทีส่ดุ	และการยกเลกิผลการเลอืกตัง้	

จะเป็นกรณีมีความจำาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น	เช่นมีการกระทำาความผิดที่

ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ	เนื่องจากการยกเลิก

ผลการเลือกตั้งย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	

ของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	ดังนั้น	การตรวจสอบ

ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งจึงมิใช่กระบวนการมุ่งเน้น

การยกเลิกผลการเลือกตั้งเป็นเป้าหมาย	หากแต่จะต้องเป็นกระบวน

การที่สามารถประกันความยุติธรรมในการแสดงเจตจำานงของปวงชน

โดยคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อฝ่ายนิติบัญญัติด้วย

	

Abstract

	 This	research	investigates	the	regulatory	procedure	of	

election	of	members	of	the	House	of	Representatives,	particularly		

emphasizing	on	analyzing	the	system	of	electoral	litigation	in		

Thailand	and	abroad.	The	purpose	of	the	research	is	to	create	the	

effective	system	of	electoral	regulation,	present	the	way	to	reform	

the	system	of	electoral	litigation,	and	develop	the	representative	

democracy	in	Thailand.

	 The	result	of	the	study	found	that	to	establish	the	effective	

system	of	electoral	regulation,	apart	from	the	equity	of	electoral	

process,	both	the	political	rights	of	the	citizen	and	parliamentary	

operation	must	be	considered	together	not	separately.	That	is	to	

say,	the	electors,	in	the	name	of	the	holder	of	sovereign	power,	

must	have	the	right	to	object	the	electoral	result,	that	could	be	

considered	“the	regulation	of	their	own	political	will”.	In	addition,	

the	electoral	litigation	procedure	couldn’t	have	an	effect	on	member	



98 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

of	the	House	of	Representatives,	the	accused,	until	the	judgement.	

Furthermore,	the	abrogation	of	electoral	result	should	be	the	last	

choice	because	it	could	definitely	affect	the	legislative	activity.	

Consequently,	the	regulatory	procedure	of	election	of	members	

of	the	House	of	Representatives	must	be	the	assurance	of	the	

justice	of	electoral	process	and	the	performance	of	parliamentary	

operation.

บทสรุปผู้บริห�ร: 

ก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้ง 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ในปัจจุบัน	ระบอบประชาธิปไตยมิได้เป็นแค่เพียงระบอบ	

การปกครองซึง่เปน็เรือ่งภายในของแตล่ะรฐัอกีตอ่ไป	แตย่งัเปน็เงือ่นไข

สำาคัญทางการเมืองที่มีผลต่อการยอมรับของบรรดาอารยประเทศ

อีกด้วย	โดยรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก

ปจัจบุนัคอืระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทน	(Démocratie	représentative)		

ซึ่งมีการเลือกตั้งเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญที่ขับเคลื่อนระบบ	การพัฒนา

ระบอบการปกครองดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการเลือกตั้ง	

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	โดยการเลือกตั้งจะมีประสิทธิภาพได้นั้น	

ยอ่มขึน้อยูป่จัจยัหลายประการอนัประกอบดว้ยการกำาหนดสทิธเิลอืกตัง้		

ระบบการเลือกตั้ง	กระบวนการจัดการเลือกตั้ง	และการตรวจสอบ

ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	ซึ่งปัจจัยสุดท้ายนี้ถือเป็น

ปัจจัยที่มีความชัดเจนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ	ที่ได้รับการ

พัฒนาติดต่อกันมาเป็นเวลานานจนค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วในปัจจุบัน

	 สำาหรบัประเทศไทย	แมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยเ์ปน็ระบอบประชาธปิไตยมาเปน็เวลา	85	ป	ี

แล้วก็ตาม	แต่ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทยก็ยังคง
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ล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน	ปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิด

ปัญหาดังกล่าวปรากฏอยู่หลายประการ	เช่น	การก่อรัฐประหารเพื่อ	

ล้มล้างระบอบประชาธิปไตย	ความเหลื่อมล้ำาทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	หรือความล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศโดยนักการเมืองและ

ข้าราชการประจำา	เป็นต้น	นอกเหนือจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่อง

ในทางการเมือง	เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระบบกฎหมายก็เป็นอีกปัจจัย

ของปัญหาข้างต้นเช่นกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งซึ่งแทนที่จะเป็นเครื่องประกัน

ประสิทธิภาพของการเลือกตั้งที่เป็นกระบวนการแสดงเจตจำานงทาง	

การเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย	แต่บางครั้ง	

กลับกลายเป็นตัวถ่วงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยการทำาลาย

เจตจำานงของประชาชนเสียเอง	ดังนั้น	การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของ	

การเลือกตั้งย่อมเป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้	หากต้องการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทย

	 งานวจิยัชิน้นีมุ้ง่เนน้การศกึษาคน้ควา้การตรวจสอบความสจุรติ	

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งด้วยวิธี	“การคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

โดยประชาชน”	ซึ่งอาจเป็นทางออกหนึ่งของปัญหาว่าด้วยความสุจริต

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในประเทศไทย	โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำา	

การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	คำาพพิากษา

และผลงานวิชาการทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	จนได้	

ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาของการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม	

ของการเลือกตั้งในประเทศไทย	รวมทั้งได้ข้อเสนอที่สามารถพัฒนา	

ระบบคดีเลือกตั้งได้ในอนาคตอันใกล้

	 	เพือ่ทำาความเขา้ใจประเดน็สำาคญัของงานวจิยัชิน้นี	้เราสามารถ

พิจารณาสาระสำาคัญของงานวิจัยผ่าน	“ปัญหาว่าด้วยการตรวจสอบ	

ความสจุรติและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้ในประเทศไทย”	และ	“เงือ่นไข

ในการกอ่ตัง้ระบบการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้	

ที่มีประสิทธิภาพ”

1.  ปัญหาว่าด้วยการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม
ของการเลือกตั้งในประเทศไทย

	 เราสามารถแยกปัญหาว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการเลือกตั้งในปัจจุบันได้เป็น	4	ประเภทดังนี้

 1.1 ก�รผูกข�ดอำ�น�จหน้�ที่ ในก�รตรวจสอบ 

คว�มชอบด้วยกฎหม�ยของก�รเลือกตั้งโดยคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง

	 นอกจากอำานาจในการจัดการเลือกตั้งแล้ว	คณะกรรมการ	

การเลอืกตัง้ยงัมบีทบาทในกระบวนการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย

ของการเลือกตั้งในลักษณะที่ค่อนข้างผูกขาดอีกด้วย	บทบาทของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวเริ่มมีขึ้นพร้อมๆ	กับการ

ก่อตั้งองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	

และแมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงพอสมควรเมือ่มกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญู	

แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	แตส่ถานะและอำานาจของคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งก็ยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรื่อยมา	

จนกระทัง่รฐัธรรมนญูปจัจบุนั	การกำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวนำาไปสู่ปัญหา	2	ประการดังนี้
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		 ประการแรก	การผูกขาดอำานาจในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งในกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง:		

ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้เกดิขึน้	

ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง	คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ

ริเริ่มดำาเนินการสอบสวนได้เองโดยไม่จำาเป็นต้องมีคำาร้องของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด	และแม้จะมีการร้องเรียน

จากบุคคลดังกล่าว	การดำาเนินการสวบสวนรวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดก็ยัง

คงเป็นอำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด	กล่าวคือ		

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสามารถเสนอคำาร้องต่อ	

คณะกรรมการดังกล่าวได้	แต่เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบสวน

และมีคำาวินิจฉัยแล้ว	คำาวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุดโดยผลของกฎหมาย	

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถเสนอคำาร้องหรืออุทธรณ์	

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้	แม้ว่ากระบวนการวินิจฉัย

ชีข้าดปญัหาความชอบดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้นัน้ไมม่บีทบญัญตัใินลกัษณะเดยีวกบักฎหมายวธิพีจิารณา

ความขององค์กรตุลาการ	ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของคู่ความรวมทั้ง	

ความโปรง่ใสของกระบวนการดงักลา่วไมส่ามารถเทยีบไดก้บัการพจิารณา

คดีโดยองค์กรตุลาการ	แต่กลับมีสถานะในทางกฎหมายเช่นเดียวกับ	

คำาพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด	อำานาจเช่นว่านั้นส่งผลให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งสามารถผูกขาดการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย	

ในกรณีก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งไว้แต่เพียงองค์กรเดียว	ทั้งที่	

ความบกพร่องอันส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการ	

เลอืกตัง้อาจเกดิขึน้จากการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้	

เองก็ได้

	 นอกจากนี้	การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นดุลพินิจของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทันที	

หรือยังไม่ประกาศรับรองก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวมี	

ความเห็นว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตและเที่ยงธรรม	อาจกล่าวได้ว่า	

การประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตอำานาจในการวินิจฉัย

ชี้ขาดคดี	(ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกา)	กลับอยู่ใน

มือของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง	ดังนั้นนอกจากการประกาศ

ผลการเลือกตั้งของแต่ละเขตจะยังไม่แน่นอนแล้ว	เส้นแบ่งเขตอำานาจ

ในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งก็ยังไม่ชัดเจนอีกด้วย

		 ประการที่สอง	การผูกขาดอำานาจในการริเริ่มกระบวนการ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งในกรณีหลัง

ประกาศผลการเลือกตั้ง:	เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ	

ผลการเลือกตั้งแล้วมีการร้องเรียนโดยผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไป	

โดยชอบดว้ยกฎหมาย	คณะกรรมการดงักลา่วจะตอ้งสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ	

ทีเ่กดิขึน้	(แตไ่มส่ามารถวนิจิฉยัชีข้าดไดเ้ชน่เดยีวกบัในชว่งเวลาทีย่งัไมม่ี

การประกาศผลการเลือกตั้ง)	และจะต้องเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ

วนิจิฉยั	ในกรณนีีแ้มจ้ะเปน็การชีข้าดโดยองคก์รตลุาการซึง่มวีธิพีจิารณา

คดีที่สามารถประกันสิทธิเสรีภาพของคู่ความได้ดีกว่ากระบวนการ

พิจารณาโดยองค์กรประเภทอื่น	แต่การริเริ่มกระบวนการพิจารณา	

ก็ยังถูกผูกขาดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เพียงองค์กรเดียวอยู่ดี	

หากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไมเ่สนอคำารอ้งตอ่ศาลฎกีา	การตรวจสอบ	

และวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้
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 1.2 บทบ�ทของประช�ชนในฐ�นะเจ�้ของอำ�น�จอธปิไตย

กับก�รตรวจสอบคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของก�รเลือกตั้ง

		 ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปัญหาว่าด้วยบทบาทของ	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	กลา่วคอื	คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอำานาจผูกขาดการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบความชอบ

ดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้ไวแ้ตเ่พยีงองคก์รเดยีว	ในขณะทีป่ระชาชน

ผูเ้ปน็เจา้ของอำานาจอธปิไตยกลบัไมม่สีทิธใินการเสนอคำารอ้งตอ่องคก์ร

ตลุาการเพือ่วนิจิฉยัขอ้พพิาทอนัสง่ผลกระทบตอ่เจตจำานงในทางการเมอืง	

ของตนเอง	บทบาทของประชาชนที่ปรากฏในระบบการตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงผู้มีสิทธิร้องเรียน

และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง	หรือเป็นพยานในชั้นศาล	

กรณทีีน่า่พจิารณาอยา่งยิง่คอืหากความบกพรอ่งอนัสง่ผลตอ่ความชอบ

ดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้นัน้เกดิจากการกระทำาของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเสียเอง	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะริเริ่มกระบวนการ	

ตรวจสอบกรณดีงักลา่วหรอืไม	่?	หากพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าดกรณเีชน่วา่นัน้	

เสียเองจะถือว่าคำาวินิจฉัยดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลางหรือไม่	?

 1.3 ผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสม�ชิก 

สภ�ผู้แทนร�ษฎรอันเกิดจ�กวิธีพิจ�รณ�คดีเลือกตั้ง

		 ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อันเกิดจากวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งแบ่งออกได้เป็น	2	ประการดังนี้

		 ประการแรก	กำาหนดระยะเวลาในการเสนอคำาร้องเพิกถอน

สทิธทิางการเมอืงของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูส้มคัรอืน่ตอ่องคก์ร

ตุลาการ:	ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยไม่มีการกำาหนดระยะเวลาใน

การเสนอคำารอ้งตอ่องคก์รตลุาการ	กลา่วคอื	คณะกรรมการการเลอืกตัง้	

มีดุลยพินิจในการเสนอคำาร้องต่อศาลหรือไม่ก็ได้	และในกรณีที่เสนอ

คำาร้องต่อศาลก็สามารถเสนอในช่วงเวลาใดก็ได้	ส่งผลต่อความมั่นคง

และแน่นอนของสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	เนื่องจากอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งและเพิกถอน

สิทธิทางการเมืองในช่วงเวลาใดก็ได้	แม้จะล่วงเลยวันที่มีการประกาศ

ผลการเลือกตั้งมานานนับปีก็ตาม

		 ประการที่สอง	การสะดุดหยุดลงของการปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร:	นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรฉบับ	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน	หากศาลฎีการับคำาร้องว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาล

จะวินิจฉัยยกคำาร้องดังกล่าว	ดังนั้นในช่วงแรกของการเปิดประชุม	

สภาผูแ้ทนราษฎร	จำานวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะไมค่รบถว้นอยูเ่สมอ		

โดยนอกจากบทบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ

ฝา่ยนติบิญัญตัแิลว้	ยงัเปน็การสนันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูถ้กูรอ้งไดก้ระทำาผดิ	

ตามทีผู่ร้อ้งกลา่วหาจรงิจงึตอ้งหยดุปฏบิตัหินา้ที	่ตอ่เมือ่ศาลฎกีาวนิจิฉยั

ยกคำาร้องจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกได้อีกครั้ง
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 1.4 แนวคำ�วินิจฉัยคดีเลือกต้ังของคณะกรรมก�ร 

ก�รเลือกตั้งและศ�ลฎีก�

		 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งกระทำา

ความผดิตามกฎหมายเลอืกตัง้	ไมว่า่การกระทำาดงักลา่วจะสง่ผลกระทบ	

ตอ่ผลการเลอืกตัง้หรอืไมก่ต็าม	คณะกรรมการการเลอืกตัง้และศาลฎกีา	

จะมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวและสั่งยกเลิกผล	

การเลอืกตัง้ในเขตนัน้	ซึง่เปน็แนวคำาวนิจิฉยัทีส่มเหตผุลอยา่งยิง่	เพราะ

เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกกระทำาความผิดจริง	ก็จะต้องได้รับการเพิกถอนสิทธิ

ทางการเมอืงและยอ่มสง่ผลเปน็การยกเลกิผลการเลอืกตัง้ไปโดยปรยิาย

แม้ความผิดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัย

สำาคัญ	ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฎหลักฐานว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งด้วย

คะแนนเสยีงทีม่ากกวา่คูแ่ขง่	5,000	คะแนน	ไดแ้จกเงนิแกผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้		

1	คนเป็นจำานวนเงิน	1,000	บาทในช่วงหาเสียง	เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งลงคะแนนให้ตน	กรณีเช่นนี้แม้ว่าคะแนนเสียงเพียง	1	เสียงจะ

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการเลอืกตัง้ดงักลา่ว	แตเ่มือ่ผูส้มคัรขา้งตน้กระทำา

ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

		 ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่ได้กระทำาความผิด	หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าว

กระทำาความผิดจริง	แต่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลอื่นกระทำาความผิด

กฎหมายเลือกตั้งและการกระทำาความผิดเช่นว่านั้นเป็นประโยชน์ต่อ	

ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัเลอืก	กรณเีชน่นีค้วรจะตอ้งพจิารณาวา่การกระทำาความผดิ	

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญหรือส่งผล	

กระทบตอ่ความสจุรติของการเลอืกตัง้อยา่งรนุแรงหรอืไม	่หากความผดิ	

ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบเช่นว่านั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกผลการ

เลือกตั้งดังกล่าว	เนื่องจากผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งไม่ได้กระทำาผิดและ

ผลการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับผลกระทบจากความผิดดังกล่าว	ยกตัวอย่าง

เช่น	ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลซึ่งมิได้สมัครรับเลือกตั้งได้แจกเงินให้แก่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	1	คนเป็นจำานวนเงิน	1,000	บาทในช่วงหาเสียง	เพื่อ

จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งภายหลัง	

ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่ง	1,000	คะแนน	และไม่

ปรากฏหลกัฐานวา่ผูส้มคัรดงักลา่วมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิ	

ข้างต้น	อย่างไรก็ตาม	หากความผิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผล	

การเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญหรือส่งผลกระทบต่อความสุจริตของ	

การเลอืกตัง้อยา่งรนุแรง	กค็วรยกเลกิผลการเลอืกตัง้ดงักลา่ว	แมผู้ส้มคัร

ที่ได้รับเลือกจะไม่ได้กระทำาความผิดก็ตาม	ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฏ	

หลักฐานว่าบุคคลซึ่งมิได้สมัครรับเลือกตั้งได้แจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ	

เลือกตั้ง	100	คน	คนละ	1,000	บาทในช่วงหาเสียง	เพื่อจูงใจให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งภายหลังได้รับเลือกตั้ง

ด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่ง	50	คะแนน	กรณีเช่นนี้แม้ไม่ปรากฏ	

หลกัฐานวา่ผูส้มคัรดงักลา่วมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิขา้งตน้		

การเลือกตั้งดังกล่าวก็จะต้องได้รับการยกเลิกและจัดให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่	เนื่องจากการกระทำาความผิดดังกล่าวส่งผลต่อผลการเลือกตั้ง

อย่างเห็นได้ชัด

		 อยา่งไรกต็าม	เมือ่พจิารณาแนวคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งและศาลฎีกาจะพบว่า	ในกรณีดังกล่าวทั้ง	2	องค์กรจะมี	

คำาสั่งให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งเสมอโดยไม่มีการพิจารณาว่าการกระทำา

ความผิดเช่นว่านั้นส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ	

หรือไม่	ขอเพียงปรากฏหลักฐานว่ามีการซื้อเสียงโดยบุคคลอื่นแม้จะ

เพยีงคะแนนเสยีงเดยีวเพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนแกผู่ส้มคัร

ที่ได้รับเลือก	การเลือกตั้งดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกเสมอ
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2.  เงือ่นไขในการกอ่ตัง้ระบบการตรวจสอบความชอบดว้ย
กฎหมายของการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ

		 เมื่อได้พิจารณาปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

ความสจุรติและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้แลว้	จะพบวา่มคีวามจำาเปน็

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูประบบคดีเลือกตั้งของประเทศไทย	ซึ่งการ

ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายนัน้ควรจะมเีหตผุลเบือ้งหลงัทีว่างอยูบ่นหลกัการ

สำาคญับางประการ	โดยงานวจิยัชิน้นีไ้ดท้ำาการวเิคราะหบ์ทบญัญตัแิหง่

กฎหมาย	คำาพพิากษา	และผลงานวชิาการของประเทศทีม่ปีระสบการณ์

ในเรือ่งดงักลา่ว	จนกระทัง่สามารถสงัเคราะหเ์งือ่นไขในการกอ่ตัง้ระบบ

การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการเลอืกตัง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ออกมาได้จำานวน	6	ประการดังต่อไปนี้

		 ประการแรก	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสิทธิในการคัดค้าน	

ผลการเลือกตั้งเสมอ	เนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย

จะตอ้งมสีทิธใินการตรวจสอบความสจุรติและเทีย่งธรรมในกระบวนการ

แสดงเจตจำานงทางการเมืองของตนเอง

		 ประการที่สอง	การกำาหนดระยะเวลาในการเสนอคำาร้อง

คัดค้านผลการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบสำาคัญของระบบคดีเลือกตั้ง		

โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป	กล่าวคือ	

หากกำาหนดระยะเวลาไว้สั้นจนเกินไปจะส่งผลให้ผู้มีสิทธิคัดค้าน	

ผลการเลอืกตัง้ไมส่ามารถเตรยีมรา่งคำารอ้งและรวบรวมพยานหลกัฐาน

ได้อย่างเต็มที่	ในทางกลับกัน	หากระยะเวลาดังกล่าวยาวจนเกินไป	

หรือไม่มีการกำาหนดเงื่อนเวลาในการเสนอคำาร้อง	กรณีเช่นนี้ย่อมส่ง	

ผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานะผู้แทนราษฎรของผู้ได้รับเลือกตั้ง	

เนือ่งจากอาจถกูคดัคา้นไดท้กุเมือ่แมจ้ะปฏบิตัหินา้ทีม่าแลว้เปน็เวลานาน

		 ประการทีส่าม การรบัคำารอ้งคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ไวพ้จิารณา

จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ผูถ้กูรอ้งจะตอ้งหยดุปฏบิตัหินา้ทีห่รอืพน้จากตำาแหนง่กต็อ่เมือ่ม	ี

คำาวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งเท่านั้น

		 ประการที่สี่ องค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อพิพาทในคดีเลือกตั้งจะต้องเป็นองค์กรตุลาการเท่านั้น	เนื่องจาก

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและมีกฎหมายว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีความเป็นกลาง

มากกว่าองค์กรอื่น

		 ประการที่ห้า	การพิจารณาคดีเลือกตั้งควรใช้ระบบไต่สวน

เป็นหลัก	กล่าวคือ	ศาลควรจะมีอำานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี

มากกวา่ทีจ่ะพจิารณาขอ้เทจ็จรงิเทา่ทีคู่ค่วามเสนอ	เนือ่งจากคดเีลอืกตัง้	

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีนัยสำาคัญ	นอกจากนี้	

ในกรณทีีผู่ร้อ้งมสีถานะเปน็ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ผูร้อ้งยอ่มไมม่อีำานาจหรอื

โอกาสในการเข้าถงึขอ้มลูบางอยา่งไดด้เีทา่กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั	ศาลจงึ

ควรมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีผลต่อ	

การวินิจฉัยได้อย่างครบถ้วน

		 ประการที่หก	การวินิจฉัยยกเลิกผลการเลือกตั้งจะต้องเป็น

ผลมาจากความบกพรอ่งหรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมายทีส่ง่ผลกระทบ	

อย่างร้ายแรงต่อผลการเลือกตั้งหรือความชอบธรรมของการเลือกตั้ง

เท่านั้น

		 เราอาจกลา่วไดว้า่	เงือ่นไขทัง้	6	ประการนีเ้ปน็หลกัพืน้ฐานใน

การกอ่ตัง้ระบบการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายสำาหรบัประเทศที่

ตอ้งการพฒันาระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทน	โดยขอ้เสนอแนะของงาน



2120 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วิจัยชิ้นนี้ได้วางอยู่บนหลักการข้างต้นทุกประการ	รวมทั้งมีการกำาหนด

รายละเอียดให้เหมาะสมกับนิติวิธีและสภาพปัญหาของประเทศไทย	

ทั้งนี้	ข้อเสนอดังกล่าวมิได้ละเลยความเป็นไปได้ในการปฏิรูปกฎหมาย

ในอนาคตอันใกล้	เนื่องจากข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับหลักการที่	

ถูกต้องเที่ยงตรงแต่ไม่อาจบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ	ย่อมไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาที่ปรากฏอยู่ในความเป็นจริงได้

	

Executive Summary: 

Objection of the electoral results  
by electors.

	 Nowadays,	democracy	is	not	only	the	national	regime,	but	

it	also	requires	the	international	acceptance.	The	most	common	

form	of	democracy	is	Democratic	Representative	which	employs	

an	election	as	mechanism	of	the	regime.	As	a	result,	to	improve	

democracy	is	simply	to	improve	an	election	and	its	components	

such	as	a	voting	policy,	system,	and	process	especially	an	elec-

tion	monitoring.	The	least	tangible	improvement	of	the	election	

process	is	on	an	election	monitoring	to	ensure	morality	and	prevent	

an	electoral	misconduct	while	the	rest	is	always	in	progress	and	

become	more	stable	now.	

	 In	Thailand,	the	last	revolution	from	absolute	monarchy	to	

democracy	occurred	85	years	ago.	However,	Thai	democracy	has	

been	inconsistent	since	then.	There	are	many	factors	contributed	



2322 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

to	this	struggle	such	as	the	coup,	social	and	economic	disparity,		

and	failure	of	national	reform	by	politicians	and	government		

officials.	It	is	also	obvious	that	the	reinforcement	of	the	law	is		

inefficient	to	assure	the	political	intention	for	the	people,	the	owner	

of	the	sovereignty,	interrupting	the	development	of	democracy	in	

Thailand.	As	a	result,	there	is	a	need	to	establish	the	knowledge	

on	an	election	monitoring	for	the	people	to	rely	on	in	Democratic	

Representative.

	 This	study	aims	to	examine	the	election	monitoring	called	

“Objection	of	the	electoral	results	by	electors”.	It	may	become	a	

solution	for	monitoring	an	election	in	Thailand.	The	study	includes	

the	analysis	of	the	Act,	the	Court	Sentences,	and	many	academic	

studies	in	Thailand	and	other	countries.	The	findings	are	to	show	

the	limitations	of	the	current	election	monitoring	in	Thailand	as	well	

as	to	make	suggestions	to	improve	the	election	monitoring	in	the	

near	future.	

	 To	understand	the	purposes	of	 this	study	clearly,		

“Limitations	of	the	Election	Monitoring	in	Thailand”	and	“Conditions	

in	Establishing	the	Efficient	Election	Monitoring	Complied	with	the	

Law”	must	be	considered.	

1.  The limitations of the election monitoring in  
Thailand are divided into 4 categories.

 1.1 Authority of the election monitoring complied 

with the election law falling only to the Election Committee:

	 Besides	the	authority	of	arranging	an	election,	the		

Election	Committee	plays	a	role	in	election	monitoring	to	prevent		

the	misconducts	or	violations	of	the	law.	The	Election	Committee		

has	been	established	at	the	same	time	as	other	independent		

organizations	with	the	Constitution	(2540	B.E).	Despite	the		

amendment	of	the	Constitution	(2550	B.E),	the	role	with	an		

absolute	authority	by	the	Election	Committee	has	been	the	

same.	There	are	two	durations	of	the	authority	by	the	Election		

Committee.	

	 Before	an	election,	the	Election	Committee	can	initiate	

the	investigation	without	an	objection	from	a	candidate	or	voter.	

Even	though	there	is	an	objection,	the	authority	to	determine	the	

objection	falls	to	the	Election	Committee.	It	means	that	the	Election		

Committee	will	investigate	the	case	and	make	a	final	decision.		

A	voter	or	candidate	cannot	petition	the	Election	Committee	on	

the	decision.	Without	the	same	structure	as	the	judicial	system,	

the	rights	and	liberty	as	well	as	the	transparency	of	the	system	

cannot	be	consistent	with	that	in	the	judicial	system;	however,	

the	decision	made	by	the	Election	Committee	is	final	similar	to	

that	in	the	judicial	system.	It	is	obvious	that	the	authority	given	
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to	the	Election	Committee	before	an	election	is	monopolized	and	

other	possible	mistakes	caused	by	the	Election	Committee	itself	

may	be	ignored.	

	 Moreover,	the	announcement	of	the	results	from	the		

election	is	under	the	control	of	the	Election	Committee	to	either	

verify	or	terminate	in	case	of	suspicion	of	electoral	misconduct.	The	

authority	to	make	a	final	decision	that	should	be	shared	between	

the	Election	Committee	and	the	Supreme	Court	falls	to	the	Election	

Committee	only.	Consequently,	the	announcement	of	the	results	

from	the	election	in	each	electoral	district	may	not	be	made,	or	

the	extent	of	each	electoral	district	may	not	be	clear.	

	 After	an	election,	the	Election	Committee	will	announce	

the	results	of	the	election.	If	there	is	an	accusation	of	electoral	

misconduct	or	an	objection	to	the	results,	the	Election	Committee	

will	investigate	the	case	and	petition	the	Supreme	Court	to	make	

a	final	judgment	and	guarantee	the	rights	and	liberty	of	the	parties	

involving	in	the	case.	Although	the	Election	Committee	does	not	

have	the	authority	to	make	a	final	judgment,	the	Election	Committee	

still	hold	an	absolute	authority	in	petitioning	the	Supreme	Court.	

Without	the	petition,	the	case	will	not	be	in	the	consideration	of	

the	Supreme	Court.

 1.2 Roles of the people as the owner of the  

sovereignty and the election monitoring complied with  

the election law:

	 The	absolute	authority	mentioned	earlier	leads	to	the	lack	

of	the	rights	and	liberty	for	the	people	to	petition	the	Supreme		

Court,	limiting	the	rights	and	liberty	to	express	their	political		

intentions.	The	roles	of	the	people	in	the	election	monitoring	

complied	with	the	election	law	are	to	make	an	objection,	provide	

relevant	information	to	the	Election	Committee,	and	act	as	a		

witness	of	the	case	in	the	Supreme	Court.	There	are	many		

questions	which	need	an	answer.	Will	there	be	the	investigation	

in	case	of	the	mistakes	caused	by	the	Election	Committee?	If	the	

final	decision	is	made	by	the	Election	Committee,	is	the	Election	

Committee	impartial	to	the	case?

 1.3 Impacts to the status of the representative in 

the election case: 

	 Impacts	 to	 the	performance	of	 the	representative		

caused	by	the	court	procedure	include	two	following	aspects.

	 First,	the	timeline	of	the	procedure	in	the	petition	on	

the	confiscation	of	political	rights	in	the	juridical	system	is	not		

specified.	The	Election	Committee	can	make	a	decision	whether	it	

will	petition	the	Supreme	Court.	The	inconsistency	of	the	timeline	

in	the	procedure	affects	the	status	of	the	representative	in	the	

Parliament.	The	representative	in	the	case	may	be	dismissed	from	
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the	parliament,	and	his/her	political	rights	may	be	confiscated	at	

any	time.	The	procedure	may	last	months	or	up	to	one	year	after	

the	election.	

	 Second,	the	instability	of	the	representative’s	status		

according	 to	 the	Constitution	 (2550	B.E)	and	 the	current		

Constitution	may	make	the	Parliament	stumble.	If	the	Supreme	Court	

accepts	the	case	for	consideration,	the	representative	must	hold	

his/her	role	in	the	Parliament	until	the	end	of	the	case.	During	the	

consideration	of	the	case	in	the	Supreme	Court,	the	representative		

involving	in	the	case	will	be	absent	from	the	assemblies	at	the	

Parliament	affecting	the	performance	of	the	legislative	system.	

Since	the	representative	is	suspected	on	electoral	misconduct,	

he/she	cannot	engage	in	the	role	as	a	member	of	the	Parliament	

until	the	dismissal	of	the	case	by	the	Supreme	Court.

 1.4 Principles of considering the election case by 

the Election Committee and the Supreme Court: 

	 If	a	winning	candidate	is	proved	to	involve	in	any	electoral	

misconduct	or	violation	of	the	election	law	despite	its	impact	on	

the	election,	the	Election	Committee	and	the	Supreme	Court	will	

confiscate	the	voting	rights	and	terminate	the	result	of	the	election		

in	that	electoral	area.	The	consequence	of	the	misconduct	and	

violation	is	consistent	with	the	confiscation	of	the	political	rights	

which	automatically	terminate	the	result	of	the	election.	For	example,	

the	winning	candidate	receives	5,000	votes.	The	candidate	buys		

1	vote	by	paying	1000	baht	to	one	person	during	the	political	

campaign.	Although	one	vote	does	not	affect	the	result	of	the	

election,	the	electoral	misconduct	is	proved	resulting	in	confiscating		

the	political	rights.	Unless	the	winning	candidate	is	in	the	accusation	

of	the	electoral	misconduct	or	the	evidence	is	sufficient	to	prove	

it,	the	significance	of	its	impact	in	term	of	morality	and	fairness	

will	be	considered	to	decide	whether	the	result	of	the	election	

must	be	terminated	or	not.	For	example,	a	person,	who	is	not	

one	of	the	candidates	in	the	election,	buys	a	vote	for	one	of	the	

candidates	by	paying	1000	baht	to	1	person,	and	the	winning	

result	is	more	than	1000	votes	higher.	The	result	of	the	election	

will	not	be	terminated	because	of	the	insignificant	impact	to	the	

election.	In	contrast,	if	a	person,	who	is	not	one	of	the	candidates	

in	the	election,	buys	votes	by	paying	1000	baht	to	100	people	to	

vote	for	one	of	the	candidates	in	the	election,	and	that	candidate	

receives	50	votes	higher	resulting	in	winning	the	election.	Without	

the	proof	of	the	candidate’s	involvement	in	the	misconduct,	the	

result	of	the	election	will	be	terminated	because	of	its	significant	

impact	to	the	election.	

	 When	considering	the	case	of	the	electoral	misconduct,	

the	Election	Committee	and	the	Supreme	Court	usually	try	to	prove	

the	misconduct	without	considering	the	significance	of	the	impact	

to	the	election.	Only	one	vote	buying	can	lead	to	the	termination	

of	the	result	in	the	election.
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2.  Efficient structure of the election monitoring  
complied with the election law:

	 When	considering	the	problems	caused	by	the	electoral	

misconduct,	the	reform	of	the	election	in	Thailand	seems	to	be	

necessary	to	include	the	required	principles	through	the	amendment	

of	the	election	law.	This	study	has	examined	the	Act,	the	Court	

Sentences,	and	other	related	studies	and	the	finding	is	leading	to	

6	suggestions	for	the	effective	election	monitoring	as	follows:

	 First,	the	voters	must	own	the	rights	of	objection	to	the	

result	of	the	election	because	they	are	the	owners	of	sovereignty	

with	the	rights	to	monitor	the	political	procedure	and	express	their	

own	political	opinions.

	 Second,	the	duration	for	the	objection	to	the	result	is	an	

important	component	in	the	election	case,	so	the	duration	must	be	

appropriate,	not	too	long	and	not	too	short.	If	the	duration	is	too	

short,	the	voters	may	not	be	able	to	gather	the	evidence	to	file	the	

case	on	time.	In	contrast,	if	the	duration	is	too	long	or	unlimited,	

the	objection	can	occur	anytime	along	with	the	vulnerability	of	the	

Parliament.	

	 Third,	the	petition	of	the	election	case	should	not	affect	the	

performance	of	the	representatives	in	the	Parliament.	The	accused	

should	be	able	to	perform	their	duty	as	usual	until	the	Supreme	

Court	and	the	Election	Commission	reach	the	final	judgment.

	 Fourth,	the	authorities	to	consider	the	election	case	must	be	

in	the	juridical	system	because	of	the	expertise	in	law,	the	potential	

process	of	considering	the	case,	and	the	impartiality.

	 Fifth,	the	hearings	of	the	case	must	include	the	whole	fact	of	

the	case,	not	only	what	is	submitted	through	the	petition	due	to	the	

significant	impact	of	the	case.	The	authorities	usually	have	a	better	

access	to	relevant	information	to	the	case	than	the	public.	The	court	

should	have	the	rights	to	gather	related	information	and	evidence	to	

be	considered	in	the	case	thoroughly.	

	 Last,	the	termination	of	the	result	in	the	election	must	be	

related	to	the	significant	impact	to	the	election	in	term	of	morality	

and	fairness.

	 The	six	suggestions	are	based	on	the	election	monitoring	

complied	with	the	law	of	the	country	with	the	intention	to	improve	

Democratic	Representative.	The	details	of	the	legal	procedure	and	

the	local	condition	of	Thailand	must	be	taken	into	account.	Although	

the	suggestions	are	to	propose	the	reform	of	the	election	policy,	

they	may	not	lead	to	the	actual	action	in	the	near	future.	The	actual		

solutions	for	the	election	may	not	become	in	action	without	the	reform	

of	the	election	monitoring.	
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บทที่ 1

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

		 ระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทน	(Démocratie	représentative)		

เป็นระบอบการปกครองทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุในโลกปัจจบุนั	ระบอบดงักล่าว	

เป็นเคร่ืองบ่งชี้ความชอบธรรมในทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก

รัฐ	กล่าวคือ	ในแง่มุมหนึ่ง	ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมี	

จุดยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง	

จึงจะมีความชอบธรรมในการใช้อำานาจรัฐเพื่อจัดทำาบริการสาธารณะ	

ตรากฎหมาย	และดำาเนินนโยบายในด้านต่างๆ	ในอีกแง่มุมหนึ่ง		

รัฐที่ผู้ปกครองได้อำานาจรัฐมาโดยวิถีทางอื่นนอกเหนือไปจากวิธีการใน

ระบอบประชาธิปไตย	ย่อมมไิด้รบัการยอมรับจากบรรดาอารยประเทศ	

จะเห็นได้ว่า	“การเลือกตั้ง”	(Élection)	ซ่ึงเปรียบเสมือน	“พิธีกรรมแห่ง

ระบอบประชาธิปไตย”	(Rite	démocratique)	มีความสำาคัญต่อระบบ

การเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
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	 ในช่วงต้นศตวรรษที่	19	จนถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี	20		

การศกึษาค้นคว้าทางด้านข้อความคดิว่าด้วยการเลอืกตัง้ให้ความสำาคญั

กับ	“สิทธิเลือกตั้ง”	(Droit	électoral)	เป็นหลัก	กล่าวคือ	สิทธิเลือกตั้ง

ในช่วงแรกจะเป็นสิทธิเลือกตั้งแบบจำากัด	(Suffrage	restreint)	ซึ่งส่งผล	

ให้อำานาจในทางการเมอืงกระจกุตวัอยูใ่นวงแคบ	เนือ่งจากมเีพยีงชนชัน้สูง	

หรือกลุ่มคนบางประเภทเท่าน้ันที่มีสิทธิเลือกตั้ง	จนกระทั่งในช่วง

ศตวรรษที่	20	สิทธิเลือกตั้งแบบจำากัดค่อยๆ	กลายสภาพเป็นสิทธิ	

เลือกตั้งแบบทั่วไป	(Suffrage	universel)	อย่างเช่นในปัจจุบัน	ท้ังนี้		

นับแต่ช่วงกลางศตวรรษที่	20	เป็นต้นมา	ประเด็นปัญหาเก่ียวกับ	

ข้อความคิดว่าด้วยการเลือกต้ังได้เปล่ียนจากปัญหาด้านสิทธิเลือกตั้ง	

มาเป็นประเดน็ปัญหาในแง่มุมอืน่ๆ	เป็นหลกั	เช่น	ปัญหาว่าด้วยระบบ

การเลอืกตัง้	กระบวนการจดัการเลอืกตัง้	และการตรวจสอบความสุจรติ

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	ซึ่งการให้ความสำาคัญในด้านต่างๆ	

ย่อมข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาเก่ียวกับการเลือกต้ังของแต่ละประเทศเป็น	

สำาคัญ

	 สำาหรับประเทศไทย	หนึง่ในปัญหาทีป่รากฏตัวอย่างชดัเจนมา

โดยตลอดคือ	ปัญหาเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	

อันเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ	เช่น	ความบกพร่องของกลไก

ในการจัดการเลือกตั้งและการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ	

การเลอืกตัง้โดยองค์กรภาครฐั	การกระทำาความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การเลอืกตัง้โดยผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืโดยบคุคลอืน่	รวมทัง้กระบวนการ

พิจารณาคดีเลือกตั้งที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	เพราะฉะนั้น	การ

ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความสุจริต

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	ย่อมเป็นเรื่องท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้		

หากต้องการแก้ไขปัญหาข้างต้น

	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ระบบ

การตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎรให้ความสำาคัญกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

และศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นหลัก	กล่าวคือ	การเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	และการยกเลิกผลการเลือกตั้งก่อน	

การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นอำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

โดยคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด	ส่วนกรณี

ของการตรวจสอบทั้ง	2	กรณีข้างต้นที่เกิดขึ้นภายหลังการประกาศผล	

การเลือกตัง้	คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้องทำาการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ	

และเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลอืกตัง้เพ่ือวนิจิฉยั	โดยคำาวนิจิฉยั

ของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ถือเป็นท่ีสุด

	 เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	

2560	ระบบการตรวจสอบความสุจริตและเท่ียงธรรมของการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมกีารเปล่ียนแปลงในด้านของอำานาจหน้าทีข่อง

ทั้ง	2	องค์กรข้างต้นพอสมควร	กล่าวคือ	ในกรณีท่ียังไม่มีการประกาศ

ผลการเลือกต้ัง	คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำานาจในการยกเลิกผล	

การเลือกตั้ง	และระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการ

ชั่วคราว	โดยคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด		

ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะไม่มีอำานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดแต่จะต้องเสนอคำาร้องขอเพิกถอน

สทิธทิางการเมอืงของผูส้มคัรต่อศาลฎกีา	ในส่วนของศาลฎกีานัน้จะไม่มี

แผนกคดเีลอืกตัง้เหมอืนกรณขีองรฐัธรรมนญูฉบบัก่อน	และให้ศาลฎกีา	

มอีำานาจในการวนิจิฉยัคำาร้องขอเพกิถอนสทิธทิางการเมอืง	(สทิธสิมคัร

รบัเลอืกตัง้หรอืสทิธเิลอืกตัง้)	ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	(ไม่ว่าจะได้รบัเลอืก

หรือไม่ก็ตาม)	ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	แต่ไม่มีอำานาจใน

การยกเลิกผลการเลือกตั้งอันเกิดจากเหตุอื่น	เช่น	การกระทำาความผิด	
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ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	หรือความบกพร่องอันเกิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เป็นต้น	ดังนั้น	เมื่อ

พจิารณาจากบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนัจะพบว่าเขตอำานาจ

ในคดีเลือกตั้งของศาลฎีกานั้นลดน้อยลง

		 เมื่อพิจารณาจากระบบคดีเลือกตั้งข้างต้น	แม้จะมีความ

เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจากการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	แต่บทบาท

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังมีความสำาคัญอยู่เช่นเดิม	กล่าวคือ		

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรที่ผูกขาดการริเริ่มกระบวนการ

ตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ก่อนหรือหลังประกาศผลการเลือกตั้ง	หากคณะกรรมการดังกล่าวมิได้

ทำาการสืบสวนเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดหรือเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาแล้วแต่

กรณี	กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

จะไม่สามารถเกิดข้ึนได้	เนื่องจากไม่มีองค์กรหรือบุคคลอื่นใดมีอำานาจ

หรือสิทธิในการเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดได้	แม้แต	่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	

ในผลการเลือกตั้งโดยตรงก็ไม่มีสิทธิในการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบ	

ผลแห่งการแสดงเจตจำานงทางการเมอืงของตน	การมส่ีวนร่วมของผูม้สีทิธิ	

เลือกตั้งในการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง

ในประเทศไทยจึงเป็นเพียงการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	

หรือเป็นพยานในชั้นศาลเท่าน้ัน

		 การกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอคำาร้องคัดค้าน

กระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งต่อองค์กรตุลาการได้

โดยตรงจะส่งผลกระทบต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	

รวมทัง้พฒันาการของระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย	โดยสามารถ

แยกพิจารณาได้เป็น	2	ประเด็นดังน้ี

		 ประการแรก	ในทางทฤษฎี	การกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองผ่านการเสนอคำาร้อง

โดยตรงต่อองค์กรตุลาการ	ก็เปรียบเสมือนการกำาหนดให้ประชาชน

ในฐานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยสามารถตรวจสอบผลแห่งการแสดง

เจตจำานงทางการเมอืงของตนเอง	กรณดีงักล่าวย่อมส่งผลให้กระบวนการ

กำาหนดตัวผู้แทนราษฎรมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยสูงกว่า

การกำาหนดให้องค์กรของรัฐเป็นผู้ผูกขาดการตรวจสอบดังกล่าวโดยที่

ประชาชนมีบทบาทแค่เพียงการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

หรือเป็นพยานในชั้นศาล	

		 ประการที่สอง	ในทางปฏิบัติ	หากพิจารณากระบวนการ

จัดการเลือกตั้งและระบบการตรวจสอบการจัดการเลือกตั้ง	จะพบว่า	

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรที่ผูกขาดทั้งการจัดการเลือกตั้ง		

การสอบสวนข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการตรวจสอบกระบวนการการเลอืกตัง้	

และการเสนอคำาร้องต่อองค์กรตลุาการเพือ่วนิจิฉยัชีข้าดประเดน็ปัญหา

ว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้	ดงันัน้	หากกระบวนการ

จดัการเลอืกตัง้ไม่ว่าจะเป็นการจดัคหูาเลอืกตัง้	การนบัคะแนน	หรอืขัน้ตอน	

อื่นๆ	เกิดปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย	การตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของกระบวนการดังกล่าวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อม

ขัดต่อหลักความเป็นกลาง	เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมไม่

วนิจิฉยัว่าการจดัการเลอืกตัง้ของตนไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ในกรณเีช่นนี้		

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรจะมีสิทธิในการเสนอคำาร้องต่อองค์กรตุลาการ	

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาดังกล่าว	นอกจากน้ี	ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีโอกาส

ที่จะพบความผิดพลาด	ความบกพร่อง	หรือการทุจริตการเลือกตั้งใน

รูปแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง	หรือจาก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่น้อยไปกว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
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		 นอกจากน้ี	หากกำาหนดวธิพิีจารณาคดเีลอืกตัง้ไว้อย่างชดัเจน	

เช่นการกำาหนดสิทธิและกระบวนการในการเสนอคำาร้อง	รับคำาร้อง		

ยกคำาร้อง	รวมคำาร้อง	และการพจิารณาคดขีององค์กรตลุาการ	ย่อมส่งผล	

ให้ปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตอำานาจศาลต่างๆ	ในคดีเลือกตั้งได้รับ

การแก้ไขไปโดยปรยิาย	ยกตวัอย่างเช่น	ปัญหาการจดัการเลอืกตัง้ทัว่ไป

ในวันที	่2	เมษายน	พศ.	2549	ซึง่เกดิจากการจดัคหูาของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการ

เลือกตั้งและผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกต้ังย่อมไม่เสนอ

คำาร้องคัดค้านการจัดคูหาของตนเองเพื่อให้ศาลพิจารณา	ประชาชนซึ่ง	

ไม่มสีทิธใินการคดัค้านการกระทำาดงักล่าวของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	

ต่อองค์กรตลุาการโดยตรงจงึใช้สิทธผ่ิานผู้ตรวจการแผ่นดนิ	โดยผูต้รวจการ	

แผ่นดินได้เสนอคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท

ดังกล่าว	จากน้ันศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำาวินิจฉัยว่าการจัดคูหาโดย	

คณะกรรมการการเลอืกต้ังทำาให้การเลอืกต้ังครัง้ดงักล่าวไม่เป็นไปโดยลบั	

การจัดการเลือกตั้งในวันที่	2	เมษายน	พศ.	2549	จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ	

(คำาวนิจิฉยัที	่9/2549	ลงวนัที	่8	พฤษภาคม	พศ.	2549)	ต่อมาอีกประมาณ

หนึ่งสัปดาห์	ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษาให้การจัดการเลือกตั้ง

ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลใกล้เคียงกัน	(คำาพิพากษาศาล	

ปกครองกลางท่ี	607	–	608/2549	ลงวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2549)	

จากตวัอย่างดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าองค์กรตลุาการทัง้สององค์กรได้วนิจิฉยั

ข้อพพิาททีมี่ทัง้วตัถแุห่งคดแีละผลแห่งคดเีช่นเดยีวกันในเวลาทีใ่กล้เคียง	

กัน	จึงอาจสรุปได้โดยมิต้องพิจารณาถึงผลแห่งคดีว่าการวินิจฉัยคด	ี

ดังกล่าวมปัีญหาด้านความชดัเจนในอำานาจว่าด้วยการวนิจิฉยัคดเีลอืกตัง้	

ขององค์กรตุลาการ

		 อาจกล่าวได้ว่า	การกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอ

คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง	และการจัดทำาวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ง

ให้ชัดเจนย่อมส่งผลเป็นการแก้ปัญหาข้างต้น	รวมทั้งเป็นการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ	

มากขึ้นอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1		เพือ่รวบรวมองค์ความรูท้ัง้ในทางทฤษฎแีละในทางปฏบิตัิ

เกี่ยวกับการคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

2.2		เพื่อจัดทำาข้อเสนอในการจัดทำากระบวนการเสนอคำาร้อง

คัดค้านผลการเลือกตั้งต่อองค์กรตุลาการโดยผู้มีสิทธิ	

เลือกตั้ง	รวมทั้งวิธีพิจารณาคดีคดีเลือกตั้งที่เหมาะสมกับ

สภาพปัญหาของระบบตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลือกตั้งในประเทศไทย

3. เป้าหมาย

		 ผลงานวชิาการชิน้นีส้ามารถนำาใช้เป็นข้อมลูในการแก้ไขเพิม่เตมิ	

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง	อันจะส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกต้ังมีประสิทธิภาพ	รวมท้ังมี	

ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยสูงขึ้น
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4. ขอบเขตของการศึกษา

		 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

มีกรอบแนวคิดที่สำาคัญ	2	ประการ	(1)	กรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ	ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎี	และ		

(2)	กรอบแนวคิดเกีย่วกบั	ประสิทธภิาพในการตรวจสอบความสจุรติและ

เทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้	ซึง่เป็นกรอบแนวคดิในเชงิปฏบิตั	ิโดยผลงาน

วชิาการช้ินน้ีจะวางอยูบ่นกรอบแนวคดิข้างต้นทัง้	2	ประการควบคูก่นัไป		

กล่าวคือ	ในเชิงทฤษฎี	จะเป็นการวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยและ	

หลักนิติรัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลอืกตัง้	และในเชงิปฏบิตัจิะเป็นการวเิคราะห์กระบวนการและ

ข้อดีข้อเสียต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลือกตั้งทั้งในประเทศไทย	และต่างประเทศ	เพื่อนำาไปสู่การ	

จดัทำากระบวนการเสนอคำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้ต่อองค์กรตลุาการ

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	รวมทั้งกระบวนการพิจารณาคำาร้องและพิจารณา

คดีขององค์ตุลาการว่าด้วยคดีเลือกตั้งในกรณีดังกล่าว

5. รูปแบบการศึกษา

		 โครงการวิจยั	“การคดัค้านผลการเลือกต้ังโดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้”	

จะเป็นการศกึษาแบบผสมระหว่างการวเิคราะห์เอกสาร	การเปรยีบเทยีบ

กรณศีกึษา	และการสมัภาษณ์เชงิลกึ	โดยจะใช้การวเิคราะห์เอกสารและ

การเปรียบเทียบกรณีศึกษา	เป็นหลัก	และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกประกอบการศึกษา

5.1		การวิเคราะห์เอกสาร	:	โครงการนี้จะทำาการวิเคราะห์

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	คำาพิพากษาขององค์กรตุลาการ	

หรือคำาวินิจฉัยขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้ทัง้ของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

5.2		การเปรียบเทียบกรณีศึกษา	:	โครงการนีจ้ะทำาการวิเคราะห์

ประสบการณ์ทางด้านการคัดค้านผลการเลือกตั้งของ

ประเทศฝรัง่เศสและเยอรมน	ีซึง่เป็น	2	ประเทศทีม่อีทิธพิล

ต่อระบบกฎหมายมหาชนไทยมากที่สุด	รวมทั้งมีระบบ

การคดัค้านผลการเลอืกตัง้โดยประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพ

เหมาะสมแก่การใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำาการสังเคราะห์	

หลักการสำาคญัในการก่อตัง้ระบบการคดัค้านผลการเลือกตัง้	

โดยประชาชนในประเทศไทย

5.3		การสมัภาษณ์เชงิลกึ	:	โครงการนีจ้ะทำาการสมัภาษณ์บคุคล

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลอืกตัง้ในประเทศไทย	อนัได้แก่	(1)	ตลุาการศาล

ยุติธรรมที่ดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งในแผนก

คดีเลือกตั้ง	และ	(2)	ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งในฐานะเจ้าของ

อำานาจอธิปไตยจำานวน	16	คน	โดยผู้วิจัยจะใช้เพศและ

ระดับการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี	

หลากหลายพอสมควร	และจะมกีารอธบิายข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงการวิจัยนี้ก่อนที่จะทำาการสัมภาษณ์เพื่อให้ได	้

ความคดิเหน็ทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย

ท่ีตรงกับประเด็นของการวิจัย
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บทที่ 2 : 

หลักพื้นฐ�นว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง

	 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยประชาชนซึ่งเป็นวัตถุแห่งการ

ศึกษาในผลงานวิชาการชิ้นนี้มีความเกี่ยวพันกับหลักการและทฤษฎีที่

สำาคัญ	2	ประการซ่ึงประกอบด้วย	“ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยระบอบ

ประชาธิปไตย”	ประการหนึ่ง	และ	“การกำาหนดตัวผู้แทนราษฎรด้วยวิธี

การเลือกตั้ง”	อีกประการหนึ่ง

1. ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย

		 การเมืองการปกครองในยุคก่อนศตวรรษที่	18	นั้นอยู่ภายใต้

อิทธิพลของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	(Monarchie	absolue)	มา

โดยตลอด	แม้จะปรากฏร่องรอยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนอยูบ้่างในบางชนชาตทิีม่พีฒันาการด้านการเมอืงการปกครอง

สูงกว่าชาติอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน	เช่น	อาณาจักรกรีกและอาณาจักร

โรมัน	ซึ่งอาจจะพอกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย	

(Démocratie)	ในปัจจุบัน	แต่การปกครองของทั้งสองชนชาติก็ยังตกอยู่	
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ภายใต้อิทธิพลของระบอบอภิชนาธิปไตย	(Aristocratie)	1	ซึ่งอำานาจ

อธิปไตยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในมือของชนชั้นสูงมากกว่าที่จะเป็นของคน

ส่วนใหญ่	ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่น้ันเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลาย

ศตวรรษที่	18	ภายใต้อิทธิพลของการปฏิวัติอเมริกันในปี	ค.ศ.	1776	

และการปฏิวัติฝร่ังเศสในปี	ค.ศ.	1789	จนกระทั่งพัฒนามาจนเป็น

ระบอบประชาธปิไตยอย่างเช่นในปัจจบุนั	แม้จะมข้ีอถกเถยีงมาเป็นนาน

หลายศตวรรษเกี่ยวกับการปกครองระบอบดังกล่าวว่าเป็นระบอบการ

ปกครองทีด่ทีีส่ดุหรอืไม่	แต่เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่าระบอบประชาธปิไตย

กลายสภาพเป็นระบอบการปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปัจจุบัน		

อาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงระบอบการปกครองซึ่งเป็น	

เร่ืองภายในรฐัอกีต่อไป	หากแต่กลายสภาพเป็นเงือ่นไขในทางการเมอืง

ของการเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้วอีกด้วย	กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืรัฐทีป่กครอง

ด้วยระบอบเผด็จการย่อมไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดาอารยประเทศ

เพื่อทำาความเข้าใจข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย		

เราควรเริม่พจิารณาจาก	“ทฤษฎีว่าด้วยเจ้าของอำานาจอธปิไตย”	จากนัน้	

จึงสามารถพิจารณา	“ประเภทของระบอบประชาธิปไตย”

1.1 ทฤษฎีว่�ด้วยเจ้�ของอำ�น�จอธิปไตย

	 ก่อนการปฏวิตัฝิรัง่เศสในปี	ค.ศ.	1789	การอภิปรายถึงทฤษฎี

ว่าด้วยเจ้าของอำานาจอธปิไตยน้ันวนเวยีนอยูก่บัความเชือ่เกีย่วกบัเรือ่ง

เหนอืธรรมชาตต่ิางๆ	(Théorie	théocratique)	โดยเฉพาะความเชือ่เรือ่ง

พระเจ้าในศาสนาครสิต์ซึง่มอีทิธพิลต่อระบอบการเมอืงการปกครองใน

1	 โปรดดู	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา	(2559).	กฎหมายรัฐธรรมนูญ:	หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย.	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน.	หน้า	130	-	131

ยุโรปตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ	บรรดาทฤษฎีที่ปรากฏในช่วงเวลา

ดังกล่าวล้วนเกิดข้ึนเพ่ือรับรองความชอบธรรมของกษัตริย์ซ่ึงเป็นผู้ถือ

อำานาจอธิปไตยในทางข้อเท็จจริงท้ังสิ้น	2	เมื่อการล่มสลายของระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่	18	

การอธิบายว่าอำานาจอธิปไตยนั้นเป็นของกษัตริย์หรือของพระเจ้าย่อม

ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป	ความจำาเป็นในการก่อตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อ

อธิบายว่าใครเป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตยที่แท้จริงจึงเริ่มต้นขึ้น	ทฤษฎี

ซึ่งปรากฏข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับจวบจนปัจจุบันมี	

ทัง้สิน้	2	ทฤษฎี	ได้แก่	ทฤษฎีอำานาจอธปิไตยของชาติ	และทฤษฎีอำานาจ

อธิปไตยของปวงชน

1.1.1 ทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติ

	 ทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติ	(Théorie	de	la	souveraineté	

nationale)	ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย	Emmanuel-Joseph	Sieyès	(1748	

–	1836)	นักปฏิวัติคนสำาคัญในการปฏิวัติฝรั่งเศสปี	ค.ศ.	1789	โดย	

ภายหลังการปฏิวัติครั้งนั้น	แนวคิดดังกล่าวได้รับการบัญญัติลงใน	

2	 แนวคิดว่าด้วยอำานาจอธิปไตยของพระเจ้า	(Théorie	théocratique)	นั้นแบ่งออกเป็น		
3	แนวคิดดังต่อไปนี้
(1)	Théorie	du	droit	divin	surnaturel:	อำานาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้าและพระองค์ประทาน
อำานาจนั้นให้แก่กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรง
(2)	Théorie	du	droit	divin	providentiel:	อำานาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้าและพระองค์ประทาน
อำานาจนั้นให้แก่ศาสนจักรคาทอลิก	ศาสนจักรคาทอลิกจึงมีความชอบธรรมในการสถาปนา
กษัตริย์ให้เป็นผู้ปกครอง
(3)	Théorie	du	droit	divin	populaire:	อำานาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้าและพระองค์ประทาน
อำานาจนั้นให้แก่ปวงชน	โดยปวงชนทั้งหลายเป็นผู้ยินยอมให้กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำานาจอธิปไตย
แทนตน;
โปรดดู	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	(2004).	Traité	de	droit	constitutionnel.	Paris:	
L.G.D.J.	pp.	67	–	68;	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	141	-	142
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มาตรา	3	แห่งปฏิญญาว่าด้วยสทิธมินษุยชนและสทิธพิลเมอืงปี	ค.ศ.	1789		

(Déclaration	des	droits	de	l'homme	et	du	citoyen	de	1789)	ว่า	

“อ�ำนำจอธปิไตยเป็นของชำต ิบุคคลใดๆ ย่อมไม่อำจใช้อ�ำนำจดงักล่ำว 

ในนำมของตนเอง”	อำานาจอธิปไตยตามแนวคิดนี้จึงมิได้เป็นของ	

ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของรัฐนั้นๆ	หากแต่เป็นของ	

“ชาติ”	(Nation)	3	เสมือนเป็นนิติบุคคลที่แยกออกต่างหากจากบุคคล

ธรรมดาซึ่งเป็นสมาชิกของนิติบุคคล	4	โดยสาระสำาคัญของทฤษฎ	ี

ดังกล่าวมีทั้งส้ิน	2	ประการดังน้ี

	 ประการแรก	อำานาจอธปิไตยของชาตนิัน้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีว

ไม่สามารถแบ่งแยกได้	กล่าวคอื	อำานาจอธปิไตยเป็นของชาตแิละการใช้

อำานาจดังกล่าวต้องใช้ในนามของชาตเิท่านัน้	ไม่มกีารถอือำานาจอธปิไตย

ร่วมกันระหว่างปัจเจกชนทั้งหลายในฐานะเจ้าของร่วม	(Cosouverain)	

5		 ประการทีส่อง	เจตจำานงของชาตแิสดงออกผ่านผูแ้ทนของชาติ	

เนื่องจากชาติซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมนั้นไม่สามารถแสดงออกซึ่ง

เจตจำานงหรือกระทำาการใดๆ	ด้วยตนเอง	ชาติจึงจำาเป็นต้องมีผู้แทนที่

3	 ข้อความคิดว่าด้วยชาตินั้นปรากฏอยู่	2	แนวคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับ	(1)	ทฤษฎีความเป็นชาติ	
ในเชิงภวะวิสัย	(Thèse	objective	de	la	nation):	แนวคิดดังกล่าวเน้นองค์ประกอบของชาติ
ในเชิงภวะวิสัยเป็นสำาคัญ	ได้แก่	เชื้อชาติ	ภาษา	จารีตประเพณี	วัฒนธรรม	ศาสนา	เป็นต้น		
(2)	ทฤษฎีความเป็นชาติในเชิงอัตวิสัย	(Thèse	subjective	de	la	nation):	แนวคิดนี้ให้ความ
สำาคัญกับองค์ประกอบในเชิงอัตวิสัยซึ่งหมายถึงเจตจำานงของกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะอยู่ร่วม
กันโดยไม่คำานึงถึงองค์ประกอบในเชิงภวะวิสัย;	โปรดดู	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	(2010).	
Institutions	politiques	et	droit	constitutionnel.	22ème	édition,	Paris:	L.G.D.J.	pp.	23	–	24;	
ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	34	-	35
4	 GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	 (2013).	Droit	constitutionnel	et	 institutions		
politiques.	27ème	édition.	Paris:	L.G.D.J.	p.	224;	และโปรดดู	CARRÉ	DE	MALBERG,	R.	
(2003).	Contribution	à	la	théorie	générale	de	l’État.	Paris:	Dalloz.	p.	14	et	p.	167	et	s.;		
BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	op.cit.	p.	58
5	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	173

สามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้หลายในนามของชาตไิด้	ซึง่ผูแ้ทนของชาตใินทีน่ี	้

มาจากการเลือกของพลเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐกำาหนด	(suffrage	

restreint)	โดยการกำาหนดตัวผู้แทนของชาตินั้นมิได้เป็นสิทธิที่พลเมือง

อาจเลือกใช้หรือไม่ใช้สิทธิก็ได้	หากแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองทั้งหลาย	

(électorat-fonction)	หรืออาจเรียกว่าเป็น	“การลงคะแนนแบบบังคับ”	

(vote	obligatoire)	ท้ังนี้ผู้แทนท่ีถูกกำาหนดตัวโดยพลเมืองนั้นมิใช่ผู้แทน

ของพลเมืองซึ่งเป็นผู้กำาหนดตัวผู้แทน	หากแต่เป็น	“ผู้แทนของชาติ”	

(représentant)	6	

1.1.2 ทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชน

	 ทฤษฎอีำานาจอธปิไตยของปวงชน	(Théorie	de	la	souveraineté		

populaire)	ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดย	Jean-Jacques	Rousseau	(1712	

–	1778)	ผ่านผลงานชื่อ	Le	contrat	social	(สัญญาประชาคม)	ซ่ึง	

ได้รบัการตพีมิพ์ในปี	ค.ศ.	1762		แนวคดิดงักล่าวตัง้อยูบ่นหลกัของความ	

เท่าเทียมระหว่างปัจเจกชน	กล่าวคือ	อำานาจอธิปไตยมิได้เป็นของชาติ	

ตามที่	Siéyès	กล่าวอ้างไว้	หากแต่เป็นของปัจเจกชนทุกๆ	คนที่เป็น

สมาชิกของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	อำานาจดังกล่าวเป็น

ของปัจเจกชนทุกคน	คนละหนึ่งส่วนโดยเสมอกัน	ดังนั้นหากรัฐหนึ่ง	

มีประชากร	10,0000	คน	ประชาชนหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของอำานาจ

อธิปไตย	1	ใน	000,01	ส่วนเท่าเทียมกัน	7	โดยสาระสำาคัญของทฤษฎี

อำานาจอธิปไตยของปวงชนมีท้ังสิ้น	3	ประการดังนี้

	 ประการแรก	อำานาจอธิปไตยของปวงชนแสดงออกผ่าน

เจตจำานงของปวงชนทั้งหลาย	กล่าวคือ	เจตจำานงของรัฐแสดงออก

6	 Ibid.	p.	174
7	 Ibid.	p.	175;	CARRÉ	DE	MALBERG,	R.	Ibid.	p.	154
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โดยเจตจำานงของพลเมืองในรัฐเป็นหลัก	ไม่จำาเป็นต้องแสดงเจตจำานง

ผ่านผูแ้ทนของชาตติามทฤษฎอีำานาจอธปิไตยของชาต	ิเช่นการบญัญตัิ

กฎหมายควรจะผ่านการอภปิรายและลงมตโิดยพลเมอืง	หรอือย่างน้อย

ผ่านการลงประชามตโิดยพลเมอืง	8	แนวคดิดงักล่าวจงึตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของระบอบประชาธปิไตยโดยตรง	(Démocratie	directe)	และกึง่โดยตรง	

(Démocratie	semie-directe)	มากกว่าระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน	

(Démocratie	représentative)	9	

	 ประการทีส่อง	เจตจำานงของปวงชนอาจดำาเนนิการผ่านตวัแทน

ของปวงชน	กล่าวคอื	การปกครองในความเป็นจรงิไม่สามารถดำาเนนิการ	

โดยปัจเจกชนท้ังหลายในทกุกรณี	เช่นการให้พลเมอืงทัง้หลายอภปิราย

ร่างกฎหมาย	ลงมติรับรองร่างกฎหมาย	หรือวินิจฉัยปัญหาต่างๆ	ใน

ทางการเมืองการปกครองในทุกๆ	กรณีย่อมไม่อาจกระทำาได้	ดังนั้น

การดำาเนินกิจการของรัฐในบางกรณีจะต้องกระทำาผ่านทาง	“ตัวแทน

ของปวงชน”	(délégué)	ซึ่งมาจากการเลือกของพลเมืองทุกคนที่มีอายุ

และสติสัมปชัญญะครบถ้วนตามเกณฑ์ปกติโดยไม่ต้องมีคุณสมบัติ	

พิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด	(suffrage	universel)	โดยการเลือกตัวแทนของ

ปวงชนตามแนวคิดนีเ้ป็นสิทธิ	(électorat-droit)	มใิช่หน้าทีอ่ย่างเช่นการ

กำาหนดตัวผู้แทนของชาติ	ดังนั้นการท่ีพลเมืองจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิใน	

การเลือกตัวแทนย่อมขึ้นอยู่กับเจตจำานงของแต่ละบุคคลโดยแท้	(vote	

facultatif)	10	

8	 GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	227
9	 จะได้อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อประเภทของระบอบประชาธิปไตย
10	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	175;	โปรดดู	VEDEL,	G.	(2002).	Manuel	élémen-
taire	de	droit	constitutionnel.	Paris:	Dalloz.	pp.	24	–	26

	 ประการท่ีสาม	ตัวแทนของปวงชนมอีำานาจหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองท่ี

ได้รับมอบหมายจากปวงชน	กล่าวคอื	ตวัแทนของปวงชนมอีำานาจเท่าที	่

ปวงชนกำาหนดให้กระทำาเฉพาะเรื่อง	(mandat	impératif)	หากตัวแทน

ไม่กระทำาตามหน้าทีท่ีป่วงชนมอบหมาย	ปวงชนย่อมสามารถถอดถอน

ตวัแทนออกจากตำาแหน่งได้	ดงันัน้ตวัแทน	(délégué)	ในทีน่ีจ้งึแตกต่างจาก		

“ผู้แทนของชาติ”	(représentant)	ตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติ	

เนื่องจากผู้แทนของชาติที่ได้รับเลือกจากพลเมืองมีเจตจำานงเป็นของ

ตนเองในการปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ	ของรัฐ	11	

 1.1.3 ความแตกต่างและการปรบัใช้ทฤษฎอีำานาจอธปิไตย

ของชาติและทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชน

	 เมือ่พจิารณาทฤษฎอีำานาจอธปิไตยของชาตแิละอำานาจอธปิไตย

ของปวงชนแล้วจะพบว่าทั้ง	2	ทฤษฎีมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร	

เราอาจสรุปความแตกต่างท่ีเป็นสาระสำาคัญได้	4	ประการดังนี้

	 ประการแรก	ทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติสอดคล้อง	

กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผู ้แทน	 (démocratie		

repésentative)	 ในขณะที่ทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชนให	้

ความสำาคญักบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยโดยตรง	(démocratie		

directe)	และประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง	(démocratie	semi-directe)

	 ประการที่สอง	การเลือกตั้ง	(การกำาหนดตัวผู้แทนของชาติ)	

ตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติเป็นหน้าท่ีของพลเมือง	(électorat-

fonction)	ในขณะที่การเลือกตั้ง	(การกำาหนดตัวตัวแทนของปวงชน)		

11	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	176;	และโปรดดู	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	
หน้า	146	-	147



5756 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามทฤษฎีอำานาจอธปิไตยของปวงชนเป็นสทิธขิองพลเมอืง	(électorat-

droit)

	 ประการท่ีสาม	ผู้มีหน้าที่เลือกตั้งตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตย

ของชาติจะต้องมีคุณสมบัติบางประการที่รัฐกำาหนด	ข้อกำาหนดเช่นว่า

นั้นส่งผลให้การเลือกต้ังดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งแบบจำากัด	(suffrage	

restreint)	ส่วนผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชน		

หมายถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุครบเกณฑ์ตามท่ีรัฐกำาหนดและมี

สติสัมปชัญญะครบถ้วน	ซึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการ	

เลือกตั้งแบบทั่วไป	(suffrage	universel)

	 ประการสุดท้าย	ผู้แทนของชาติ	(représentant)	ตามทฤษฎี

อำานาจอธิปไตยของชาติมีเจตจำานงอิสระในการดำาเนินกิจการทั้งหลาย

ในนามของรัฐ	ส่วนตัวแทนของปวงชน	(délégué)	ตามทฤษฎีอำานาจ

อธิปไตยของปวงชนมีอำานาจเฉพาะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายจากปวงชน

และอาจถูกถอดถอนได้หากไม่กระทำาตามหน้าที่อันได้รับมอบหมาย

เช่นว่านั้น

	 แม้จะปรากฏความแตกต่างตามทีไ่ด้อธบิายไปข้างต้นแต่สาระ

สำาคญัของทัง้	2	ทฤษฎกีลบัถกูนำามาผสมผสานและปรบัใช้กบัการปกครอง

ในปัจจุบัน	เนื่องจากการปกครองในรัฐสมัยใหม่ไม่อาจยึดถือแนวทาง

ตามทฤษฎีใดได้ทั้งหมด	เช่น	รัฐส่วนใหญ่มักกำาหนดให้การเลือกตั้งเป็น

สิทธิ	(électorat-droit)	ตามทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชนในขณะที่

รฐัเหล่านัน้กลบัไม่นำาแนวคดิเรือ่งตวัแทนของชาติ	(délégué)	มาปรบัใช้

เนื่องจากรัฐสมัยใหม่ล้วนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน

เป็นหลกั	ซ่ึงเป็นการปกครองทีส่อดคล้องกบัทฤษฎอีำานาจอธปิไตยของ

ชาติมากกว่าทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชน	นอกจากนี้อิทธิพลของ

ทฤษฎทีัง้	2	ยงัส่งผลต่อบทบญัญตัว่ิาด้วยอำานาจอธปิไตยในรฐัธรรมนญู

ของบางประเทศในเวลาเดียวกันอีกด้วย	เช่นมาตรา	3	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับปี	ค.ศ.	1958	กำาหนดว่า	“อำานาจอธิปไตย

ของชาติเป็นของปวงชนซึ่งแสดงออกผ่านทางผู้แทนราษฎรหรือการ	

ออกเสียงประชามติ”	12	

	 เราอาจสรปุได้ว่าการอภปิรายว่าอำานาจอธปิไตยเป็นของชาติ	

หรือของปวงชนไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับใช้ทฤษฎีทั้ง	2	ในปัจจุบัน	

เนื่องจากการปกครองในสมัยใหม่ได้ผสมผสานสาระสำาคัญต่างๆ		

เข้าด้วยกนัอย่างลงตวั	นอกจากนีก้ารกำาหนดลงในบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู

ว่าอำานาจอธปิไตยเป็นของใคร	ย่อมไม่มผีลกระทบต่อระบอบการปกครอง

เท่ากับระบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งแสดงออก	

ผ่านวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงจะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป

1.2 ประเภทของระบอบประช�ธิปไตย

	 ระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการเมืองการปกครองของรัฐ	โดยวิธีการมีส่วนร่วมเช่นว่านั้นเป็น

เครื่องจำาแนกประเภทของระบอบประชาธิปไตยซึ่งสามารถแบ่งออก

เป็น	3	ประเภทดังนี้

1.2.1 ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง 13 

12	 โปรดดู	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	176
13	 Ibid.	p.	176	–	178;	FAVOREU,	L.	&	autres.	(2014).	Droit	constitutionnel.	16ème		
édition.	Paris:	Dalloz.	p.	595;	GOHIN,	O.	(2013).	Droit	constitutionnel.	2ème	édition.	
Paris:	LexisNexis.	p.	277;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	op.cit.	p.	80;	ฐากูร	ศิริยุทธ์
วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	148	-	149
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	 ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง	 (démocratie	directe)	14			

หมายถงึ	การปกครองทีพ่ลเมอืงมส่ีวนร่วมในระบบการเมอืงการปกครอง

ของรฐัโดยตรง	ซ่ึงคำาว่า	“โดยตรง”	ในทีน่ีห้มายถงึการท่ีพลเมอืงท้ังหลาย

สามารถแสดงเจตจำานงของตนเองโดยตรง	ไม่จำาเป็นต้องแสดงออกผ่าน

ทางผู้แทนด้วยวิธีการเลือกตั้งแต่อย่างใด	ดังนั้นการอภิปรายโต้แย้ง

แสดงเหตุผลใดๆ	รวมทั้งการลงมติรับรองร่างกฎหมายในกระบวนการ

นติบัิญญตัย่ิอมกระทำาโดยพลเมอืงมใิช่ผูแ้ทนทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้	การปกครอง

เช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดอำานาจอธิปไตยของปวงชน	(Théorie	de	la	

souveraineté	populaire)	ทีเ่น้นความสำาคญัของเจตจำานงแห่งปัจเจกชน	

แต่ละบุคคลเป็นหลัก

	 ทั้งนี้	แม้ระบอบดังกล่าวจะสามารถสะท้อนเจตจำานงของ

ประชาชนได้อย่างชดัเจนและเท่าเทยีมกว่าการปกครองในระบอบอืน่ๆ	

แต่การปกครองเช่นว่านั้นกลับดำาเนินการได้ยากในทางปฏิบัติ	กล่าวคือ		

การจัดให้พลเมืองทั้งหลายแสดงเจตจำานงในการใช้อำานาจอธิปไตย

ด้วยตนเองในรัฐสมัยใหม่เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ยากเนื่องจากพลเมืองใน

แต่ละรัฐมีจำานวนมาก	การจัดทำาบริการสาธารณะย่อมได้รับผลกระทบ

ในหลายด้าน	โดยเฉพาะความล่าช้าและความไม่ต่อเนื่องในกระบวน

นติบิญัญตัริวมทัง้การดำาเนนินโยบายของฝ่ายบรหิาร	ด้วยสาเหตขุ้างต้น	

ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงจึงไม่เป็นที่นิยมในโลกปัจจุบัน	แม้จะ

ปรากฏระบอบการปกครองดังกล่าวอยู่บ้างในบางรัฐก็ตาม 15 

	 อนึ่ง	ในอนาคตอาจมีการนำาระบอบประชาธิปไตยโดยตรง

กลับมาใช้ในรัฐที่มีพัฒนาการทางการเมืองและเทคโนโลยีถึงขีดสุด	เช่น

อาจมีการจัดอภิปรายและลงมติรับรองร่างกฎหมายต่างๆ	โดยพลเมือง

ผ่านระบบอินเตอร์เนตหรือระบบอื่นๆ	ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง	

ในทางปฏิบัติของการปกครองระบอบดังกล่าว

1.2.2 ระบอบประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง 16 

	 ระบอบประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง	(démocratie	semi-directe)	

เป็นการปกครองที่พลเมืองมิได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มหรืออภิปรายใน

กระบวนการต่างๆ	ของรัฐ	แต่มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจเพือ่รับรองหรือ

ปฏเิสธข้อเสนอของรฐั	อาจเรยีกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างระบอบ

ประชาธิปไตยโดยตรง	(démocratie	directe)	และระบอบประชาธิปไตย

โดยผู้แทน	(démocratie	représentative)	เนื่องจากเป็นการใช้อำานาจ

อธปิไตยร่วมกนัระหว่างผูแ้ทนราษฎรและพลเมอืง	กล่าวคอื	ฝ่ายบรหิาร

หรือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้จัดทำาข้อเสนอและประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

รับรองหรือปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวถือได้ว่าระบบดังกล่าวสอดคล้อง

กับทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของปวงชน	(Théorie	de	la	souveraineté	

14	 ในบางครั้งเรียกว่า	“ระบอบประชาธิปไตยบริสุทธิ์”	(démocratie	pure)	ซึ่งมีการอธิบายว่า
เป็นการปกครองของประชาชนโดยแท้จริง	กล่าวคือประชาชนใช้อำานาจอธิปไตยในทุกๆ	ด้าน
ดว้ยตนเองผา่นทางสภาประชาชน	(Assemblée	poppulaire)	ไมม่กีารกอ่ตัง้คณะรฐัมนตร	ีรฐัสภา	
หรือศาล	ซึ่งเป็นการปกครองในอุดมคติโดยแท้	แต่ไม่เคยปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง;	
โปรดดู	VEDEL,	G.	(2002).	Ibid.	p.	133

15	 ตัวอย่างของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงที่ชัดเจนที่สุดในโลกปัจจุบันคือกรณีของ	
การปกครองใน	3	มลรฐัของสมาพนัธรฐัสวสิอนัไดแ้ก	่Glaris,	Unterwald	และ	Appenzell	กลา่วคอื		
ทั้ง	3	มลรัฐยังคงมีการจัดประชุมสภาพลเมือง	(Landsgemeinde)	ที่ให้สิทธิแก่พลเมืองทุกคน	
ในการดำาเนินกระบวนนิติบัญญัติด้วยตนเอง;	โปรดดู	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	
177;	FAVOREU,	L.	&	autres.	Ibid.	p.	595;	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	148
16	 FAVOREU,	L.	&	autres.	Ibid.	p.	596	–	599;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	pp.	
182	–	184;	VEDEL,	G.	Ibid.	pp.	136	–	140;	GOHIN,	O.	Ibid.	p.	280	et	s.;	BARTHÉLEMY,	
J.	&	DUEZ,	P.	op.cit.	pp.	81	-	82;	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	151	-	153
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populaire)	เช่นเดียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง

	 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยกึง่โดยตรง

ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น	2	กรณีดังน้ี

1.2.1  ประชามติ

ประชามติ	 (référendum)	 เป็นตัวอย่างของระบอบ

ประชาธิปไตยก่ึงโดยตรงที่พบได้บ่อยที่สุดโดยการจัดทำาประชามติท่ี

ปรากฏในปัจจุบันแบ่งออก	4	ประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทแรก	ประชามตเิพือ่รบัร่างรฐัธรรมนญู	(référendum	

constituant)	เป็นกรณีท่ีมกีารจดัทำาร่างรฐัธรรมนญูหรอืร่างแก้ไขเพิม่เตมิ	

รัฐธรรมนูญขึ้นโดยรัฐและนำาเสนอร่างดังกล่าวนั้นให้ประชาชนเป็น	

ผู้ตัดสินใจรับรองหรือปฏิเสธ	โดยบางรัฐกำาหนดให้การรับรองร่างแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องกระทำาด้วยวิธีประชามติเท่านั้น	เช่น	ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรีย	สเปน	ออสเตรเลีย	เป็นต้น

ประเภททีส่อง	ประชามตเิพือ่รบัรองรฐับญัญตั	ิ(référendum		

de	ratification)	เป็นกรณีที่มีการจัดทำาร่างรัฐบัญญัติ	(projet	de	loi)	

ขึ้นตามกระบวนการนิติบัญญัติและนำาเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้

ประชาชนลงมติรับรองหรือปฏิเสธ

ประเภททีส่าม	ประชามตเิพือ่ปรึกษาหารอื	(référendum	de	

consultation)	เป็นกรณีที่รัฐจัดทำาโครงการปฏิรูปกฎหมายหรือนโยบาย

ที่ส่งผลกระทบต่อรัฐอย่างมีนัยสำาคัญและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

รับรองหรือปฏิเสธโครงการหรือนโยบายดังกล่าว

ประเภทสดุท้าย	ประชามตเิพือ่ชีข้าดปัญหาระหว่างองค์กร

หลักของรัฐ	(référendum	d’arbitrage)	เป็นกรณีที่เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างองค์กรหลักของรัฐและไม่อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยอาศัย

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	รัฐอาจเสนอให้ประชาชนเป็นตัดสินใจหา

ทางออกของปัญหาเช่นว่านั้น

1.2.2.2 การคัดค้านร่างกฎหมายโดยประชาชน

เปน็กรณทีีฝ่า่ยนติบิญัญตัจิดัทำารา่งรฐับญัญตัขิึน้เพือ่เตรยีม

ประกาศใชเ้ปน็รฐับญัญตั	ิในระยะเวลาระหวา่งขัน้ตอนสดุทา้ยของฝา่ย

นิติบัญญัติและการประกาศใช้กฎหมาย	ประชาชนสามารถคัดค้านร่าง

กฎหมายเช่นว่านั้นได้	(veto	populaire)	ซึ่งจำานวนของประชาชนและ

ระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคัดค้านขึ้นอยู่กับการกำาหนดของ

แต่ละรัฐ	เช่นกรณีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำาหนดไว้ที่	90	วันก่อน

ประกาศใชก้ฎหมาย	โดยในกรณทีีม่ปีระชาชนจำานวนถงึเกณฑท์ีก่ฎหมาย

กำาหนดไว้คัดค้านร่างรัฐบัญญัติ	รัฐจะต้องจัดให้มีการลงประชามติ	

เพื่อรับรองร่างกฎหมายดังกล่าว	(référendum	de	ratification)	แต่ใน

กรณีที่ไม่มีการคัดค้านเช่นว่านั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด	

ร่างรัฐบัญญัติดังกล่าวจะได้รับการประกาศใช้ตามกระบวนการปกติ

1.2.3 ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน 17 

	 ระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทน	(démocratie	représentative)		

เป็นการปกครองทีป่ระชาชนไม่ได้มส่ีวนร่วมในทางการเมอืงการปกครอง

โดยตรง	หากแต่มส่ีวนร่วมผ่านทาง	“การเลอืกตัง้”	(élection)	ผูแ้ทนราษฎร	

(député)	ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อใช้อำานาจ

17	 FAVOREU,	L.	&	autres.	Ibid.	p.	593	–	594;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.		
p.	178;	VEDEL,	G.	Ibid.	pp.	133	–	134;	GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	227;	
BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	op.cit.	pp.	80	-	81
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อธิปไตยแทนประชาชน	โดยผู้แทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย

โดยผูแ้ทนหมายถงึผูแ้ทนของราษฎรทกุคนทีเ่ป็นสมาชกิของรฐั	มใิช่เป็น

เพียงผู้แทนของพลเมืองที่ลงคะแนนเสียงเลือกตนเองเท่านั้น

	 ผู้แทนราษฎรในที่นี้มีลักษณะสอดคล้องกับ	“ผู้แทนของชาติ”	

(représentant)	ตามทฤษฎอีำานาจอธปิไตยของชาต	ิกล่าวคอื	ผูแ้ทนราษฎร

ในที่นี้มีเจตจำานงในการใช้ดำาเนินกิจการของรัฐอย่างอิสระ	ไม่ถูกผูกมัด	

(ในทางกฎหมาย)	โดยเจตจำานงของประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตนเอง

เข้าสู่ตำาแหน่งแต่อย่างใด	แต่หากผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืน

เจตจำานงของประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจมีความรับผิดในทางการเมือง	

เกิดขึ้น

 โดยสรปุ	ระบอบประชาธปิไตยโดยตรงและระบอบประชาธปิไตย

กึ่งโดยตรงมีข้อจำากัดในทางปฏิบัติ	ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยโดย	

ผู้แทนเป็นระบอบที่ส่งผลให้การดำาเนินกิจการทั้งหลายของรัฐมีความ

รวดเร็วและต่อเนือ่งมากกว่าทัง้	2	ระบอบข้างต้น	แม้ระบอบประชาธปิไตย

โดยผู้แทนจะมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควร	แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	

ระบอบดังกล่าวเป็นระบอบที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกปัจจุบัน	ซึ่งการ

ปกครองเช่นว่านีม้	ี“การเลอืกตัง้”เป็นช่องทางหลกัในการแสดงเจตจำานง

ของประชาชนเพื่อกำาหนดตัวผู้ใช้อำานาจอธิปไตยอาจกล่าวได้ว่า	การ

เลือกต้ังเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการปกครองใน

ยุคปัจจุบันในส่วนถัดไปจึงเป็นการศึกษาว่าด้วย	“การกำาหนดตัวผู้แทน

ราษฎรด้วยวิธีการเลือกตั้ง”

2. การก�าหนดตัวผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการเลือกตั้ง

	 การเมืองการปกครองในรัฐสมัยใหม่ล้วนอยู่ภายอิทธิพลของ

ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน	(démocratie	représentative)	เป็น

หลกั	แม้บางรฐัจะยงัคงปรากฏการปรบัใช้ระบอบประชาธปิไตยโดยตรง	

(démocratie	directe)	และระบอบประชาธปิไตยกึง่โดยตรง	(démocratie	

semi-directe)	อยู่บ้าง	แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยัง

คงเป็นการแสดงเจตจำานงผ่านการเลอืกตัง้เป็นหลกั	การเลอืกตัง้จงึกลาย

สภาพจากกระบวนการกำาหนดตวัผูป้กครองมาเป็น	“พธิกีรรมแห่งระบอบ

ประชาธิปไตย”	(rite	démocratie) 18 ไปโดยปริยาย	รัฐใดปราศจากการ

เลือกตั้ง	รัฐน้ันย่อมไม่อาจอ้างได้ว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

โดยผู้แทน	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	การกำาหนดตัวผู้ใช้อำานาจอธิปไตย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจนิติบัญญัติจะต้องกระทำาด้วยวิธีการเลือกตั้ง	

เท่านั้น	การกำาหนดตัวผู้ดำารงตำาแหน่งเช่นว่านั้นด้วยวิธีการอื่นไม่ว่า

จะเป็นการแต่งตั้ง	สรรหาหรือวิธีการอ่ืนใดย่อมเป็นวิธีการในระบอบ	

การปกครองอื่น

	 การทำาความเข้าใจการเลือกตั้งผู ้แทนราษฎร	 (élection		

législative)	ในปัจจบัุนไม่ควรมุง่เน้นแต่เพยีงการศกึษาเกีย่วกบัข้อความคดิ	

ต่างๆ	ว่าด้วยสิทธิเลือกตั้ง	(droit	électoral)	ซ่ึงเป็นที่นิยมกันในช่วง

ศตวรรษที่	19	–	20	อีกต่อไป	หากแต่ต้องคำานึงถึงความสุจริตและ

เที่ยงธรรมของการเลือกตั้งซึ่งมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งหากต้องการ

ก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนที่มั่นคง	ดังนั้นการศึกษาว่าด้วย

18	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	194
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การกำาหนดตัวผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการเลือกตั้งควรแบ่งเป็น	2	ส่วน	

อนัประกอบไปด้วย	“หลกัพืน้ฐานว่าด้วยสทิธเิลอืกตัง้”	ประการหนึง่	และ	

“การประกนัความสุจรติและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้”อกีประการหนึง่

2.1 หลักพื้นฐ�นว่�ด้วยสิทธิเลือกตั้ง

	 เป็นเวลานานนับศตวรรษที่นักวิชาการทั้งทางด้านนิติศาสตร์

และรัฐศาสตร์ต่างถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ	เกี่ยวกับ	“สิทธิเลือกตั้ง”	

(droit	électoral)	อย่างไรก็ตามนับแต่ช่วงกลางศตวรรษที่	20	เป็นต้นมา		

การอภิปรายในประเด็นดังกล่าวค่อนข้างจะหยุดนิ่ง	เนื่องจากหลักการ	

ต่างๆ	เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งได้ตกผลึกทางวิชาการแล้วพอสมควร	

จนสามารถสรปุเป็นหลักพ้ืนฐานว่าด้วยสิทธิเลือกตัง้ได้	โดยหลกัพืน้ฐาน	

เหล่านี้สามารถปรับใช้ได้ในลักษณะที่เป็นสากล	กล่าวคือสามารถนำา	

ไปปรับใช้ได้กับบรรดาประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย		

หลักพื้นฐานดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น	5	ส่วนดังต่อไปนี้

2.1.1 สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไป

	 เมื่อระบอบประชาธิปไตยโดยผู ้แทนได้เริ่มก่อตัวขึ้นใน	

ระยะแรกในช่วงปลายศตวรรษที่	18	ถึงศตวรรษที่	19	สิทธิเลือกตั้ง	

เป็นสิทธิที่ถูกจำากัดไว้สำาหรับบุคคลบางประเภทที่มีคุณสมบัติพิเศษ	

บางประการเหนอืกว่าบคุคลส่วนใหญ่	เรยีกว่า	“สทิธเิลอืกตัง้โดยจำากดั”	

(suffrage	restreint)	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาต	ิ	

สทิธเิลอืกตัง้แบบจำากดันัน้ถกูจำาแนกเป็น	2	ประเภทซึง่ประกอบไปด้วย	

สทิธเิลอืกตัง้ทีถ่กูจำากดัโดยการชำาระภาษปีระการหนึง่	และสทิธเิลอืกตัง้

ที่ถูกจำากัดโดยความสามารถอีกประการหน่ึง

	 สทิธเิลอืกตัง้ทีถ่กูจำากดัโดยการชำาระภาษ	ี(suffrage	censitaire)	19		

หมายถึงสิทธิเลือกตั้งท่ีสงวนไว้สำาหรับบุคคลที่ชำาระภาษีตามเกณฑ์

ที่รัฐกำาหนด	เนื่องจากเข้าใจว่าบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีจะมี	

วิจารณญาณที่ดีกว่าบุคคลทั่วไป	ทั้งนี้	การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดย	

การชำาระภาษีส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย	

โดยเฉพาะในแง่ของจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	กล่าวคือ	การกำาหนดว่า

บุคคลจะได้รับสิทธิเลือกต้ังก็ต่อเมื่อชำาระภาษีตามจำานวนท่ีรัฐกำาหนด

ทำาให้มีบุคคลผู้มีสิทธิเลือกต้ังน้อยเป็นอย่างยิ่ง	นอกจากนี้	หากมีการ

ปรับขึ้นภาษีก็จะมีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยลงกว่าเดิม	ยกตัวอย่าง

เช่น	รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปี	ค.ศ.	1791	กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คือบุคคลที่ชำาระภาษีเป็นจำานวนเท่ากับรายได้สามวันทำางาน	ข้อจำากัด

ดังกล่าวส่งผลให้มผู้ีมสีทิธเิลอืกตัง้เพยีงร้อยละ	16	ของจำานวนประชากร

ทั้งหมดและการปรับขึ้นภาษีในเวลาต่อมาได้ส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เหลือเพียงร้อยละ	0.3	ของจำานวนประชากรท้ังหมด	ส่วนในประเทศ

องักฤษมกีารกำาหนดให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้คอืบคุคลทีช่ำาระภาษเีป็นจำานวน

ขั้นตำ่า	10	ปอนด์	ข้อจำากัดดังกล่าวส่งผลให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียง	

ร้อยละ	4	ของจำานวนประชากรท้ังหมดในปี	ค.ศ.	1831

	 สิทธิเลือกตั้ งที่ ถูกจำากัดโดยความสามารถ	 (suffrage		

capacitaire)20	หมายถงึ	สทิธเิลอืกตัง้ทีส่งวนไว้สำาหรบับคุคลมกีารศกึษา

19	 HAMON,	F.	&	TROPER,	M.	(2013).	Droit	constitutionnel.	22ème	edition.	Paris:	L.G.D.J.	
p.	137;	GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	op.cit.	p.	170	–	171;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	
B.	Ibid.	pp.	195	–	196;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	op.cit.	pp.	292	–	293;	ฐากูร		
ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	158	-	159
20	 GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	171;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.		
p.	197;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	293	–	294;	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.		
อ้างแล้ว.	หน้า	159	-	160
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หรือความสามารถบางประการตามที่รัฐกำาหนด	ด้วยเหตุท่ีเข้าใจว่า

บคุคลทีม่กีารศกึษาหรอืความสามารถบางประการมากกว่าบคุคลทัว่ไป

จะมีวิจารณญาณในการกำาหนดตัวผู้แทนราษฎรได้ดีกว่า	ซึ่งข้อจำากัด

เช่นว่านั้นมักกำาหนดโดยใช้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และ

วุฒิการศึกษาเป็นหลัก	เช่นกรณีของประเทศอิตาลีก่อนปี	ค.ศ.	1912	

พระราชบัญญัติลงวันที่	22	มกราคม	1882	กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

คือผู ้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองมีความสามารถในการอ่านออก	

เขียนได้	และมีวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำาหนดซึ่งอาจพิสูจน์โดย

ประกาศรับรองการสอบที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐหรือมีปริญญาบัตร

ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

	 สิทธิเลือกตั้งโดยจำากัดท้ัง	2	ประเภทค่อยๆ	ถูกยกเลิกไป	

จนกระทั่งสิ้นผลไปราวช่วงต้นศตวรรษที่	20	สิทธิเลือกตั้งแบบจำากัด	

จึงกลายสภาพเป็นสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไป	(suffrage	universel)	ซึ่งเป็น

สิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีข้อจำากัดที่เกิดจากการชำาระภาษีหรือความรู้ความ

สามารถ	แต่สทิธเิลอืกตัง้โดยทัว่ไปในระยะแรกกย็งัคงมีข้อจำากดัเกีย่วกบั	

เพศปรากฏอยู	่กล่าวคอืสทิธเิลอืกตัง้โดยทัว่ไปในระยะแรกยงัคงกำาหนด	

ให้บุคคลเพศชายเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	การกำาหนดให้บุคคล

เพศหญิงมีสิทธิเลือกตั้งเริ่มมีขึ้นครั้งแรกที่มลรัฐ	Wyoming	ประเทศ

สหรฐัอเมริกาในปี	ค.ศ.	1869	และมลรฐัอืน่ๆ	ในเวลาต่อมา	ยกตวัอย่าง

เช่น	มลรฐั	Corolado	ในปี	ค.ศ.	1893	มลรฐั	Utah	และ	Idaho	ในปี	ค.ศ.	

1896	จากน้ันจึงเร่ิมมกีารยกเลกิข้อจำากดัเรือ่งเพศในประเทศอืน่ๆ	ตามมา	

ได้แก่	ประเทศฟินแลนด์ในปี	ค.ศ.	1906	ประเทศนอร์เวย์และประเทศ

เดนมาร์กในปี	ค.ศ.	1913	ประเทศอังกฤษในปี	ค.ศ.	1918	ประเทศ

สวีเดนในปี	ค.ศ.	1920	ประเทศเบลเยียมในปี	ค.ศ.	1921	ประเทศ

ฝรั่งเศสในปี	ค.ศ.	1944	และประเทศอิตาลีในปี	ค.ศ.	1945	เป็นต้น	

สทิธิเลอืกตัง้ทีถ่กูกำาหนดโดยเพศจงึสิน้สดุลงในช่วงกลางศตวรรษที	่20	21

	 ในปัจจุบันสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปถือเป็นหลักพื้นฐานของ

ระบอบประชาธปิไตยโดยผู้แทน	การจำากัดสทิธเิลอืกตัง้โดยการชำาระภาษี		

โดยการศกึษาหรอืโดยเพศล้วนไม่เป็นทีย่อมรบัอกีต่อไป	แต่อย่างไรกต็าม	

สทิธเิลอืกตัง้โดยทัว่ไปกย็งัปรากฏข้อจำากดัทีม่ลีกัษณะเป็นสากลอยูท่ัง้สิน้		

4	ประการอันได้แก่	การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดยสัญชาติ	การจำากัดสิทธิ

เลือกตั้งโดยอายุ	การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดยอาการป่วยทางจิต	และ	

การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดยการกระทำาความผิด

	 การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดยสัญชาติ	(nationalité)22	เป็นกรณีท่ี

รฐักำาหนดให้บคุคลทีม่สีญัชาตขิองรฐันัน้เป็นผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ซึง่ถอืเป็น

หลกัท่ัวไปเนือ่งจากบคุคลท่ีเป็นสมาชิกของรฐัเท่านัน้ท่ีสมควรจะมีสทิธิ

ในการแสดงเจตจำานงเพ่ือกำาหนดทิศทางทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง	

ผูแ้ทนราษฎร	(élection	législative)	อย่างไรกต็าม	ในกรณีของการเลือกต้ัง	

สมาชิกสภาเทศบาล	(élection	municipale)	ในประเทศฝรั่งเศส	โดยผล	

ของสนธิสญัญา	Maastricht	และรฐับญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย	

สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลของบคุคลต่างด้าว	ลงวนัที	่25	พฤษภาคม	

1998	บุคคลต่างด้าวที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป

และพำานักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	

ในประเทศฝรั่งเศส

21	 BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	312	–	315;	BALINSKI,	M.	(2004).	Le	suffrage		
universel	inachevé.	Paris:	Belin.	pp.	31	–	35;	GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.		
p.	171;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	pp.	197	–	198
22	 GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	171;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.		
pp.	199	–	200;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	311	–	312;	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	
อ้างแล้ว.	หน้า	162
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	 การจำากัดสิทธิเลือกต้ังโดยโดยอายุ	(majorité	électorale)23

เป็นกรณีที่รัฐกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะต้องมีอายุครบตามเกณฑ์	

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจกำาหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละรัฐโดยส่วนใหญ่

จะกำาหนดให้ตรงกับเกณฑ์ในการบรรลุนิติภาวะ	(majorité	civile)	ซึ่ง

ในปัจจุบันมักจะกำาหนดไว้อยู่ระหว่าง	18	–	20	ปีบริบูรณ์	มีเพียง	

บางประเทศทีก่ำาหนดเกณฑ์ในการมสีทิธเิลอืกตัง้และการบรรลนุติภิาวะ

ไว้แตกต่างกัน	เช่น	ประเทศไทยกำาหนดให้ผู้มีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ	์

มีสิทธิเลือกตั้ง	ในขณะที่เกณฑ์ในการบรรลุนิติภาวะอยู่ที่	20	ปีบริบูรณ์

	 การจำากัดสิทธิเลือกต้ังโดยอาการป่วยทางจิต	(maladies	

mentales)24	เป็นกรณีท่ีรัฐกำาหนดห้ามมิให้บุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต

ถึงขนาดไม่มีวิจารณาญาณเทียบเท่าบุคคลทั่วไปมีสิทธิเลือกตั้ง	ทั้งนี้

มิใช่บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตทุกประเภทจะถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง	

เสมอไป	การจำากดัสทิธด้ิวยเหตดุงักล่าวขึน้อยูก่บัข้อกำาหนดของแต่ละรัฐ		

เช่น	ประเทศฝรั่งเศสกำาหนดให้บุคคลไร้ความสามารถตามคำาสั่งศาล	

(majeur	en	tutelle)	ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง	เป็นต้น

	 การจำากัดสิทธิเลือกตั้งโดยการกระทำาความผิด	 (passé		

judiciaire)25	เป็นกรณทีีร่ฐักำาหนดให้เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้สำาหรบับคุคล

ทีก่ระทำาความผดิตามทีก่ฎหมายกำาหนด	การกำาหนดเช่นว่าน้ันแตกต่าง

กันไปในแต่ละรัฐ	เช่นในประเทศฝรั่งเศสนับแต่ปี	ค.ศ.	1994	บุคคลจะ

ถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กต่็อเมือ่มคีำาพพิากษาของศาลให้เพกิถอนสทิธิ

เลือกตั้ง	(Privation	du	droit	de	vote)	โดยตรง	ดังนั้น	แม้เป็นบุคคลท่ี	

ต้องโทษทางอาญาและถูกจองจำาอยู่ก็อาจเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หาก	

ไม่มคีำาพพิากษาของศาลสัง่ให้เพกิถอนสทิธดิงักล่าว	โดยในปี	ค.ศ.	1998	

มีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังด้วยเหตุดังกล่าวเป็นจำานวน	8,879	คน		

ส่วนในบางรฐั	เช่นประเทศไทย	บคุคลทีต้่องคำาพพิากษาถงึทีส่ดุให้จำาคกุ	

จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยผลของกฎหมายทันที	ไม่จำาเป็นต้องมี

คำาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยตรง

2.1.2 การเลือกตั้งโดยเท่าเทียม

	 การเลอืกตัง้โดยเท่าเทยีม	(suffrage	égal)26เป็นหลกัการพืน้ฐาน	

อีกประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนสมัยใหม่	หลักการ

ดังกล่าวให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียมของ	“คะแนนเสียง”	(voix)	

ของผูม้สิีทธเิลือกต้ังแต่ละคน	กล่าวคอืคะแนนเสียงของผูมี้สิทธเิลือกต้ัง	

แต่ละคนจะต้องมนีำา้หนกัเท่ากนั	บางครัง้อาจเรยีกว่าเป็นหลกั	“หนึง่คน

หนึง่เสยีง”	(Un	home,	une	voix)	ในปัจจบุนัยงัคงปรากฏความไม่เท่าเทยีม	

ของคะแนนเสียงอยู่พอสมควร	โดยความไม่เท่าเทียมดังกล่าวเกิดขึ้น

จากสาเหตหุลกั	2	ประการอนัประกอบไปด้วย	การลงคะแนนหลายเสยีง		

ประการหนึ่ง	และความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง

	 การลงคะแนนหลายเสียง	(vote	plural)27เป็นกรณีที่กฎหมาย	

กำาหนดให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคน	(électeur)	มีสิทธิลงคะแนนได	้

หลายเสียงในหนึ่งเขตเลือกตั้ง	ในอดีตอาจเป็นกรณีที่รัฐให้สิทธิในการ

23	 GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	174;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.		
p.	200;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	315	–	316
24	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	200;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.		
pp.	317	–	318
25	 ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	200;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.		
pp.	318	–	321;	GICQUEL,	J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	174

26	 HAMON,	F.	&	TROPER,	M.	op.cit.	pp.	137	–	138;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	
p.	202
27	 BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	345	–	346;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	
Ibid.	p.	202;	และโปรดดู	CARRÉ	DE	MALBERG,	R.	Ibid.	pp.	471	–	472
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เสียงในเขตเลือกตั้งที่มีจำานวนประชากรมากกว่า	ยกตัวอย่างเช่น	

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี	ค.ศ.	2002	เขตเลือกตั้งที่	21	

ของเมือง	Val	d’Oise	มีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	188,200	คน	ในขณะที	่

เขตเลือกตัง้ที	่2	ของเมอืง	Lozère	มจีำานวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	37,443	คน		

จะเห็นได้ว่าเขตเลือกตั้งข้างต้นมีจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างกันถึงกว่า	

5	เท่า	แต่ทั้ง	2	เขตเลือกตั้งกลับมีจำานวนผู้แทนราษฎรเท่ากันคือ	1	คน	

คะแนนเสยีงของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เขตที	่2	ของเมอืง	Lozère	จงึมนีำา้หนกั

มากกว่าคะแนนเสยีงของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เขตที	่12	ของเมอืง	Val	d’Oise29

	 อาจกล่าวได้ว่า	การเลอืกต้ังโดยเท่าเทยีมจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ	

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แต่ละคนมสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงเท่ากนั	และการแบ่ง

เขตการเลือกตั้งจะต้องคำานึงถึงจำานวนประชากร	(ไม่ใช่จำานวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเนื่องจากผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชนทุกคนรวมทั้ง	

ผู้ทีไ่ม่มสีทิธเิลอืกตัง้)	ในแต่ละเขตมใิห้มจีำานวนทีแ่ตกต่างกนัจนเกนิไป30

 2.1.3 การเลือกตั้งโดยตรง

	 การเลอืกตัง้โดยตรง	(scrutin	direct)31	คอืการเลอืกตัง้ทีผู่ม้สีทิธิ	

เลือกต้ังแสดงเจตจำานงกำาหนดตัวผู้แทนโดยตรง	ซึ่งแตกต่างจากกรณี

ของการเลอืกตัง้โดยอ้อม	(scrutin	indirect)	ท่ีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไม่สามารถ

แสดงเจตจำานงกำาหนดตัวผู้แทนได้โดยตรง	แต่ต้องแสดงเจตจำานงผ่าน

การกำาหนดตวับคุคลกลางทีจ่ะแสดงเจตนากำาหนดตวัผูแ้ทนอกีทอดหนึง่	

ลงคะแนนหลายเสียงแก่บุคคลบางประเภทที่มีคุณสมบัติบางประการ

มากกว่าบุคคลธรรมดา	ในขณะที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิลงคะแนนเพียง

เสียงเดียว	เช่นในประเทศเบลเยียมในปี	ค.ศ.	1893	ซ่ึงสิทธิดังกล่าว

ปรากฏอยู่ในระบบการเมืองเบลเยียมอยู่ถึง	26	ปี	ต้องรอจนกระทั่ง	

ปี	ค.ศ.	1919	รัฐธรรมนูญเบลเยียมจึงได้กำาหนดไว้ในมาตรา	47	ว่า		

“ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคน	

มีสิทธิลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง”	ส่วนในปัจจุบัน	ความไม่เท่าเทียม

อันเกิดจากการลงคะแนนหลายเสียงนั้นยังคงปรากฏอยู่ในบางรัฐ		

โดยเฉพาะรฐัทีใ่ช้ระบบการเลอืกตัง้เสยีงข้างมากเขตละหลายคน	กล่าวคอื	

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตการเลอืกตัง้ทีม่จีำานวนทีน่ั่งของสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรหลายคนจะมีสิทธิในการลงคะแนนหลายเสียง	ในขณะที่ผู้มีสิทธิ

เลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ทีม่จีำานวนทีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเพยีง		

1	ที่นั่งจะมีสิทธิในการลงคะแนนเพียง	1	เสียง	ดังนั้น	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

ในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่	

มากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กกว่า	ส่งผลให	้

การเลอืกตัง้ในรฐัเช่นว่านัน้ไม่ใช่การเลอืกตัง้โดยเท่าเทยีม	ตวัอย่างของ

การใช้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวปรากฏในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ

	 ความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง	(inégalité	

des	circonscriptions)28	เป็นกรณีท่ีมีการแบ่งเขตเลือกหลายเขตตั้ง

ตามพ้ืนที่ต่างๆ	ในรัฐ	โดยแต่ละเขตมีจำานวนประชากรแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญแต่มีจำานวนผู้แทนราษฎรเท่ากัน	คะแนนเสียงในเขต

เลือกต้ังที่มีจำานวนประชากรน้อยกว่าย่อมมีนำ้าหนักมากกว่าคะแนน

28	 BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	348	–	349;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	
pp.	202	–	203

29	 โปรดดู	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	167
30	 คณะตลุาการรฐัธรรมนญูแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศสเคยวนิจิฉยัไวว้า่ความแตกตา่งของจำานวน
ประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรจะมีจำานวนมากกว่าร้อยละ	20;	โปรดดู	ARDANT,	P.	&	
MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	203
31	 Ibid.	pp.	208	–	209;	BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	p.	375
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สิทธิเลือกตั้ง	(abstentionniste)	จะไม่ได้รับผลร้ายใดๆ	ในทางกฎหมาย	

อนึ่ง	การกำาหนดให้การลงคะแนนเป็นสิทธินั้นสอดคล้องกับทฤษฎี

อำานาจอธิปไตยของปวงชน	(Théorie	de	la	souveraineté	populaire)

	 ในกรณทีีร่ฐักำาหนดให้การลงคะแนนเสยีงเป็นหน้าที	่(électorat-

fonction)	การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนจะเปรียบเสมือนการ

ออกเสียงท่ีถูกบังคับโดยรัฐ	(vote	obligatoire)	เนื่องจากผู้ไม่ไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งจะได้รับผลร้ายตามที่กฎหมายกำาหนด	โดยผลร้ายเช่นว่านั้นจะ

แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ	เช่น	อาจกำาหนดเป็นค่าปรับ	หรือกำาหนดให้

เสียสิทธิในทางการเมืองบางประการ	เป็นต้น	อนึ่ง	การกำาหนดให้การ

ลงคะแนนเป็นหน้าที่นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีอำานาจอธิปไตยของชาติ	

(Théorie	de	la	souveraineté	nationale)

	 การกำาหนดให้การลงคะแนนเสยีงเป็นสทิธหิรอืเป็นหน้าทีจ่ะต้อง	

พิจารณาถึงจำานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในแต่ละประเทศ	ในประเทศที่มี

จำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากย่อมไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนด

ให้การลงคะแนนเป็นหน้าที	่ส่วนในประเทศทีม่จีำานวนผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้	

น้อยอย่างมีนัยสำาคญั	การกำาหนดให้การลงคะแนนเสยีงเป็นหน้าทีอ่าจ

มีความจำาเป็น	เน่ืองจากหากจำานวนผู้มาใช้สิทธิน้อยจนเกินไปจะทำาให้

การเลือกตั้งมีปัญหาด้านความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย	ทั้งนี้	

การกำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องพอสมควร	

แก่เหต	ุการกำาหนดบทลงโทษไว้หนกัจนเกนิไปอาจกระทบการตดัสนิใจใน

การแสดงเจตจำานงของประชาชน	ซึง่ไม่เป็นผลดต่ีอระบอบประชาธปิไตย

โดยผู้แทนเช่นกันเราอาจกล่าวได้ว่ารัฐไม่ควรกำาหนดให้การลงคะแนน

เสียงเป็นหน้าที่เว้นเสียแต่ว่ารัฐดังกล่าวจะประสบปัญหาด้านจำานวน

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างรุนแรง

ในปัจจบุนัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	(élection	des	députés)	

จะต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรงเท่าน้ันจึงจะมีความชอบธรรมในทาง

ประชาธิปไตย	ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายังคงมีหลายประเทศที่

ใช้ระบบการเลือกตั้งโดยอ้อม	เช่น	ประเทศฝรั่งเศส	หรือแม้แต่ใช้วิธีการ

แต่งต้ังสรรหาเช่นประเทศองักฤษ	ประเทศไทย	เป็นต้น	ทัง้นีก้ารกำาหนด

ตัวผูแ้ทนด้วยวธิกีารเลอืกตัง้โดยอ้อมหรอืวธิอีืน่ใดย่อมมคีวามชอบธรรม

ในทางประชาธิปไตยน้อยกว่าวิธีการเลือกตั้งโดยตรงอย่างมีนัยสำาคัญ

2.1.4 การเลือกตั้งโดยลับ

	 การเลือกตั้งโดยลับ	(vote	secret)32	เป็นหลักพ้ืนฐานของ

ระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทนทีไ่ม่อาจละเลย	เนือ่งจากผู้มสีทิธิเลอืกตัง้	

จะสามารถแสดงเจตจำานงท่ีแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อการแสดงเจตจำานงนั้น

เป็นความลับสำาหรับบุคคลอื่น	ดังนั้น	รัฐจึงมีหน้าที่จัดให้มีสถานที่ซึ่ง	

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถแสดงเจตจำานงเลือกผูแ้ทนได้โดยลบั	โดยความลบั	

ในการลงคะแนนเสยีงนัน้ขึน้อยูก่บัการจดัคหูา	(isoloir)	เป็นสำาคญั	การจดั	

คูหาที่ทำาให้การลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เป็นความลับ	

อาจส่งผลให้การเลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ดงักล่าวถกูยกเลกิเพกิถอนได้

 2.1.5 สิทธิและหน้าที่ในการลงคะแนนเสียง33

	 ในกรณีทีร่ฐักำาหนดให้การลงคะแนนเสยีงเป็นสทิธ	ิ(électorat-

droit)	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิในการเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้สิทธิใน	

การลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ	(vote	facultatif)	กล่าวคือ	ผู้ที่ไม่ไปใช้

32	 MALIGNER,	B.	(2007).	Droit	électoral.	Paris:	Ellipses.	pp.	408	–	409;	GICQUEL,		
J.	&	GICQUEL,	J.E.	Ibid.	p.	176;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	Ibid.	p.	207;	และโปรดด	ู
BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	415	–	417
33	 BARTHÉLEMY,	J.	&	DUEZ,	P.	Ibid.	pp.	339	–	345;	ARDANT,	P.	&	MATHIEU,	B.	
Ibid.	pp.	206	–	207
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 โดยสรุป	หลักพื้นฐานของการเลือกตั้งผู ้แทนราษฎรที่ได้

อธบิายไว้ข้างต้นเป็นหลักการทีส่่งผลผกูพนัให้รฐัท่ีต้องการก่อต้ังระบอบ

ประชาธิปไตยโดยผู้แทนมีหน้าที่สำาคัญ	5	ประการ	กล่าวคือ	รัฐจะต้อง

กำาหนดให้สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปแก่ประชาชนโดยไม่คำานึงถึงฐานะ	

ทางเศรษฐกิจหรือการศึกษาและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงที่มี	

ความเท่าเทยีมกนัระหว่างนำา้หนกัของคะแนนเสยีงในแต่ละเขตเลอืกตัง้		

โดยรัฐจะต้องเตรียมสถานที่ลงคะแนนให้แก่ผู้มาใช้สิทธิโดยคำานึงถึง

ความลับในการลงคะแนนเสียงของประชาชน	นอกจากนี้	รัฐจะต้อง

กำาหนดให้การลงคะแนนเสียงเป็นสิทธิเพื่อให้ประชาชนเลือกที่จะ

แสดงเจตจำานงของตนได้อย่างอิสระ

2.2  ก�รประกันคว�มสุจริตและเที่ยงธรรมของก�รเลือกตั้ง

	 แม้รัฐจะสามารถปฏิบัติตามหลักพื้นฐานทั้ง	5	ประการ	

ของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนได้	แต่รัฐอาจประสบปัญหาด้าน

ความมั่นคงและความชอบธรรมของระบอบดังกล่าวหากไม่สามารถ

ประกนัความสจุรติและเทีย่งธรรมของการเลือกต้ังได้	โดยอปุสรรคสำาคัญ

ในการพฒันาระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทนทีไ่ม่มรีฐัใดหลีกเล่ียงได้คอื

ปัญหาว่าด้วยความสจุรติและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้	ซึง่เป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ	กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน

และจะยังคงอยู่คู่กับการเลือกตั้งต่อไปในอนาคต	แม้เราจะไม่สามารถ

กำาจดัปัญหาเช่นว่านัน้ให้หมดไปโดยสิน้เชงิ	แต่การแก้ไขปัญหาดงักล่าว

กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้หากต้องการก่อตัง้ระบอบประชาธปิไตยที่

มั่นคง	เราสามารถทำาความเข้าใจการประกันความสุจริตและเที่ยงธรรม

ของการเลือกตั้งจากการพิจารณา	“อุปสรรคของการเลือกตั้ง”	และ		

“การตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง”

2.2.1 อุปสรรคของการจัดการเลือกตั้ง

		 แม้ว่าการเลอืกตัง้จะเป็นวธิกีารในการกำาหนดตวัผูแ้ทนราษฎร

ในรัฐสมัยใหม่มาเป็นเวลายาวนานรวมหลายศตวรรษ	แต่อุปสรรคของ

การจัดการเลือกตั้งก็ยังคงปรากฏตัวอยู่ในระบอบประชาธิปไตยโดย	

ผูแ้ทนมาโดยตลอดจวบจนปัจจบุนั	โดยเฉพาะในประเทศกำาลงัพฒันาซึง่

มักประสบปัญหาว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งทั้งที่เกิดจากองค์กรภาครัฐ	

และการกระทำาของเอกชน	เราสามารถแยกพิจารณาอุปสรรคในการจัด	

การเลือกตัง้เป็นสองประเภทได้แก่	“ความบกพร่องในการจดัการเลอืกตัง้	

ของรัฐ”	และ	“การทุจริตของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือบุคคลอื่น”

2.2.1.1 ความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของรัฐ

รัฐมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนสามารถ

แสดงเจตจำานงในการกำาหนดตวัผูแ้ทนราษฎรได้ตามหลกัประชาธปิไตย

โดยผู้แทน	ซ่ึงหน้าที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอน

ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความว่าด้วยไม่ชอบธรรมในการเลือกตั้งได	้	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความบกพร่องในวนัลงคะแนนเสยีง	เช่น	การจดัเตรยีม

คูหาเลือกต้ังไม่เพียงพอกับจำานวนของผู้มาใช้สิทธิ	การจัดคูหาเลือกต้ัง	

ที่อาจเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมองเห็นการแสดงเจตจำานงของผู้ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง	หรือแม้แต่การนับคะแนนที่ผิดพลาด	ซึ่งหากความบกพร่อง	

เช่นว่านัน้มคีวามร้ายแรงถงึขนาดทำาให้การเลอืกตัง้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

ผลการเลอืกตัง้ดงักล่าวอาจถกูยกเลกิโดยองค์กรตลุาการ	ซึง่การยกเลกิ

ผลการเลอืกตัง้ย่อมส่งผลกระทบถงึความต่อเนือ่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ผูแ้ทนราษฎรรวมทัง้ความน่าเช่ือถอืในการจดัทำาบรกิารสาธารณะของรฐั

นอกจากจะต้องหลีกเลี่ยงความบกพร่องในการจัดการ	

เลือกตั้งแล้วรัฐยังจะต้องมีความเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งเพื่อ
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ประกนัความเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้อกีด้วย	ในบางประเทศมกีารจดัตัง้

องค์กรฝ่ายปกครองทีเ่ป็นอิสระ	(Autorité	administrative	indépendante)	

ที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(Commission	électorale)	เพื่อทำา

หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งแทนหน่วยงานฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้

อำานาจบงัคบับญัชาหรอืกำากบัดแูลของฝ่ายบรหิาร34	อย่างไรก็ด	ีการก่อตัง้	

องค์กรเช่นว่านั้นก็มิได้เป็นเครื่องประกันความสุจริตและเที่ยงธรรมใน	

การจัดการเลือกตั้งในทางปฏิบัติหรือแม้แต่ความเป็นกลางในทาง	

การเมอืงได้อย่างบรบิรูณ์	เนือ่งจากความผดิพลาดในการจดัการเลือกต้ัง	

ยงัคงเกดิขึน้ได้เช่นเดมิ	เพยีงแต่การก่อตัง้องค์กรข้างต้นเป็นการประกนั

ความเป็นกลางขององค์กรที่ทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้ในระดับหนึ่ง

เท่านั้น

2.2.1.2 การทจุรติของผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืบคุคลอืน่

นอกจากความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของรัฐแล้ว	

การทุจริตของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและบุคคลอื่นก็เป็นปัญหาหลักใน

การพฒันาระบอบประชาธปิไตยโดยผูแ้ทนในหลายๆ	ประเทศ	รปูแบบ	

ของการทจุรติอนัเกดิจากผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืบคุคลอ่ืนทีพ่บได้บ่อย	

ท่ีสดุรปูแบบหนึง่คือ	“การซือ้สทิธขิายเสยีง”	(achat	des	voix	électorales)	

ซึง่มักปรากฏในบรรดาประเทศด้อยพัฒนาหรอืประเทศกำาลงัพฒันาบาง

ประเทศ35	ในกรณีที่บุคคลใดกระทำาการทุจริตไม่ว่าจะด้วยการซื้อเสียง	

การข่มขู่คุกคาม	หรือกระทำาความผิดอ่ืนๆ	ตามที่กฎหมายกำาหนดเพื่อ

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัคร	บุคคลดังกล่าว	(ไม่ว่า	

จะเป็นผูส้มคัรเองหรอืบคุคลอืน่)	ย่อมมคีวามผดิและได้รบัการดำาเนนิคด	ี

โดยรฐัอยูแ่ล้ว	แต่ประเดน็ทีค่วรพจิารณาคอืผลของการทจุรติโดยผูล้งสมคัร	

รบัเลือกตัง้หรอืบคุคลอืน่ทีม่ต่ีอความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้		

กล่าวคอื	กรณีทีผู่ล้งสมัครรบัเลอืกตัง้กระทำาการทจุรติและได้รบัเลอืกตัง้		

ผลการเลือกตั้งดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกอย่างไม่ต้องสงสัย	แต่ในกรณี

ที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งมิได้ทำาการทุจริต	แต่บุคคลอื่น

เป็นผู้กระทำาการทุจริตเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร

คนดังกล่าว	(โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครรู้เห็นถึงการกระทำาดัง	

เช่นว่าน้ัน)	กรณีเช่นน้ีการยกเลิกผลการเลือกตั้งอาจจะต้องคำานึงถึง	

ผลกระทบของการกระทำาผิดที่มีต่อคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น		

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการทุจริตดังกล่าวส่ง	

ผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ	ผลการเลือกตั้งดังกล่าว

กค็วรจะถกูยกเลกิ	แต่หากปรากฏว่าการทจุรติดงักล่าวส่งผลต่อคะแนน

เสยีงเพยีงเลก็น้อย	(แม้ไม่มกีารทจุรติผลการเลอืกตัง้กย็งัคงเป็นเช่นเดมิ	

อย่างแน่นอน)	การยกเลิกผลการเลือกต้ังอาจไม่เป็นผลดีต่อระบบ

การเมือง	เนื่องจากทุกครั้งที่มีการยกเลิกผลการเลือกตั้ง	ความต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรและความน่าเช่ือถือของระบบ

การเมืองในรัฐย่อมได้รับผลกระทบเสมอ36

2.2.2 การตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการ

เลือกตั้ง

		 ในกรณีที่มีความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของรัฐ		

หรือกรณีที่มีการทุจริตของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นเกิดขึ้น	

36	 โปรดดู	SIRIYUTWATANA,	T.	Ibid.	P.	249	et	s.

34	 โปรดดู	SIRIYUTWATANA,	T.	(2016).	Le	contentieux	des	élections	politiques	en	Thaï-
lande.	Toulouse:	Presses	de	l’Université	Toulouse	1	Capitole.	P.	53	et	s.
35	 โปรดดู	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	173
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ความบกพร่องหรือการทุจริตเช่นว่านั้นอาจส่งผลให้ผลการเลือกตั้ง	

ถูกยกเลิกในที่สุด	ประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาต่อไปคือ	องค์กรใดบ้างที่

มอีำานาจหน้าทีใ่นกระบวนการตรวจสอบความสจุรติและเทีย่งธรรมของ

การเลอืกตัง้	รวมทัง้บทบาทของประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของอำานาจอธปิไตย

ในการตรวจสอบเช่นว่าน้ันมีมากน้อยเพียงใด

2.2.2.1 องค์กรที่มีอำานาจตรวจสอบความสุจริตและ

เที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง

ความสจุรติและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้จะเกดิขึน้ไดน้ัน้

จำาเป็นต้องอาศัยองค์กรของรัฐในการตรวจสอบและวินิจฉัยว่าผู้สมัคร

หรือบุคคลอื่นๆ	ได้กระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่	การเลือกตั้งนั้น

มีความบกพร่องหรือไม่เพียงใด	เพราะฉะนั้นองค์กรที่มีอำานาจวินิจฉัย

ปัญหาข้างต้นย่อมเป็นเครื่องประกันความชอบด้วยกฎหมายของการ

เลอืกตัง้ไดเ้ปน็อยา่งด	ีโดยทัว่ไปแลว้องคก์รเชน่วา่นัน้ควรจะเปน็องคก์ร

ตุลาการซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท

ทางกฎหมาย	เนื่องจากองค์กรตุลาการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางด้านนิติศาสตร์และมีกฎหมายวิธีพิจารณาความโดยเฉพาะอันเป็น

หลกัประกนัความบรสิทุธิย์ตุธิรรมใหแ้กป่ระชาชนไดด้กีวา่องคก์รของรฐั

ประเภทอื่น	ในหลายประเทศจึงกำาหนดให้องค์กรตุลาการมีอำานาจใน	

การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้ง	ยกตัวอย่างเช่น	

ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนี	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ในบาง

ประเทศไดม้อบอำานาจเชน่วา่นัน้ใหแ้กอ่งคก์รทีเ่รยีกวา่	“คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง”	(Commission	électorale)	หรือในบางกรณีกำาหนดให้

องค์กรดังกล่าวใช้อำานาจตรวจสอบการเลือกตั้งร่วมกับองค์กรตุลาการ		

ยกตัวอย่างเช่น	กรณีของประเทศไทยที่กำาหนดให้คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งมีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้ง

ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง	ส่วนศาลยุติธรรมมีอำานาจวินิจฉัย

ชี้ขาดข้อพิพาทเช่นว่านั้นในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว

2.2.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง

เมื่อการเลือกตั้งเป็นวิธีแสดงออกซึ่งเจตจำานงของ	

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย	ประชาชนจึงสมควรมีส่วนร่วม	

ในการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	หากรัฐ	

เป็นทั้งผู้จัดให้มีการเลือกตั้งและเป็นผู้ผูกขาดอำานาจในการริเริ่มการ	

ตรวจสอบรวมทั้งวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเสียเอง

ทุกกระบวนการ	เราย่อมไม่อาจกล่าวได้ว่าอำานาจอธิปไตยที่ประชาชน

ได้แสดงออกผ่านการลงคะแนนเสียงนั้นเป็นของพวกเขาโดยแท้จริง	

หากประชาชนเห็นว่าองค์กรของรัฐซึ่งมีอำานาจในการจัดการเลือกตั้ง

ใช้อำานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบเพื่อบิดเบือนผลการเลือกตั้ง	หรือใน

กรณทีีป่ระชาชนทราบขอ้เทจ็จรงิวา่มกีารทจุรติการเลอืกตัง้โดยผูส้มคัร

ที่ได้รับเลือกตั้ง	ประชาชนก็ควรจะมีสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

ที่พวกเขาเห็นว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรม	ในบางประเทศจึงกำาหนดให้

ประชาชนมีสิทธิในการเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งที่มิชอบด้วย	

กฎหมายต่อองค์กรตุลาการได้โดยตรง	ซึ่งเป็นการยืนยันความเป็น	

เจา้ของอำานาจอธปิไตยของประชาชนไดอ้กีทางหนึง่	เพราะหากประชาชน

ไม่อาจคัดค้านผลการเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับเจตจำานงแห่งปวงชนอย่าง

แท้จริงเสียแล้ว	สถานะผู้ทรงอำานาจอธิปไตยของประชาชนจะยังคง

ศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่	?
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บทที่ 3 : 

ก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้ง 
ในต่�งประเทศ

	 การทำาความเข้าใจ	“การคดัค้านผลการเลอืกตัง้โดยประชาชน”	

จำาเป็นจะต้องศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	คำาพิพากษา	และผลงาน

วิชาการที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีประสบการณ์ทางด้านการคัดค้าน	

ผลการเลอืกตัง้	รวมทัง้เป็นประเทศทีม่โีครงสร้างระบบกฎหมาย	ระบบศาล	

และนิติวิธีที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเพื่อให้สามารถนำาข้อมูลเหล่านี	้

มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัระบบกฎหมายไทยได้ในอนาคต	เมือ่พจิารณา

ปัจจยัข้างต้นแล้วจะพบว่ามหีลายประเทศทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	

และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อองค์กร	

ตุลาการได้	แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและ

ประเทศเยอรมนีเป็นหลัก	เนื่องจากระบบกฎหมายของทั้ง	2	ประเทศ

มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายมหาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งในแง่ของ

กฎหมายสารบญัญตัแิละวธิสีบญัญตัริวมทัง้เป็นประเทศทีใ่ช้ระบบศาลคู่		

(dualisme	juridictionnel)	เช่นเดียวกับประเทศไทยอีกด้วย
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		 บทที	่3	“การคดัค้านผลการเลอืกตัง้ในต่างประเทศ”	จะประกอบ

ไปด้วยเนื้อหา	3	ส่วนได้แก่	1.	การคัดค้านผลการเลือกตั้งในประเทศ

ฝร่ังเศส:	บทบาทของประชาชนและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในฐานะ	

ผู้ตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง	2.	การคัดค้าน	

ผลการเลือกตัง้ในประเทศเยอรมน:ี	การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลือกตั้งโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ	และ	3.	บทสรุป:	

สาระสำาคัญของการคัดค้านผลการเลือกตั้งในต่างประเทศ

1. การคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ในประเทศฝรัง่เศส: บทบาทของ
ประชาชนและคณะตลุาการรฐัธรรมนญูในฐานะผูต้รวจสอบ 
ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง

		 ระบบการเลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศสเป็นที่รู ้จักกันทั่วไป	

ในแง่ของการใช้ระบบเสียงข้างเด็ดขาด	(majorité	absolue)	ด้วยวิธีการ	

ลงคะแนนเสยีง	2	รอบ	(scrutin	binominal)	ในการเลอืกตัง้ทางการเมอืง	

ทุกระดับ	(การเลือกตั้งประธานาธิบดี	สมาชิกรัฐสภา	สมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่)	เพยีงแต่มข้ีอแตกต่างในรายละเอยีด	เช่น	หลายกรณี	

เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต	(scrutin	uninominal)	แต่ในบางกรณี

เป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	(scrutin	de	liste)	หรือกรณีของการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีเป็นการเลือกต้ังโดยอ้อม	(scrutin	indirect)		

ในขณะที่การเลือกตั้งอื่นๆ	ล้วนใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงทั้งสิ้น		

(scrutin	direct)	ทั้งน้ี	ประเด็นท่ีน่าพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

ของประเทศฝรั่งเศสที่น่าสนใจไม่แพ้ระบบการเลือกตั้งแบบ	2	รอบคือ

ระบบการตรวจสอบความสจุริตและเทีย่งธรรมของการเลอืกตัง้	ซึง่ระบบ

กฎหมายของฝรั่งเศสได้ออกแบบโครงสร้างและกระบวนการตรวจสอบ

ดังกล่าวได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและมีลักษณะที่เป็นระบบแบบแผน

ที่ชัดเจนแน่นอน	ในที่นี้จะขออธิบายรายละเอียดโดยเน้นระบบการ

คัดค้านผลการเลือกตั้งเป็นสำาคัญ

		 ระบบการคัดค้านผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนั้นใช้บังคับกับ

การเลอืกตัง้ทางการเมอืงในทุกระดับ	ซ่ึงเราอาจแบ่งแยกเป็น	2	ประเภท		

ประเภทแรกคือการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งประกอบด้วยการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี	(élection	présidentielle)	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		

(élection	des	députés)	และสมาชิกวุฒิสภา	(élection	sénatoriale)	

ประเภททีส่องคอืการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่อนัได้แก่การเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาเทศบาล	(élection	des	conseillers	municipaux)	สมาชิกสภา

จังหวัด	(élection	des	conseillers	départementaux)	สมาชิกสภาภาค	

(élection	des	conseillers	régionaux)	รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งหลาย	เช่นการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเมืองปารีส	(élection	des	membres	du	conseil	de	Paris)		

สมาชกิสภาเมอืงลียง	(élection	des	conseillers	métropolitains	de	Lyon)	

หรอืสมาชกิสภาแห่งกอร์ส	(élection	des	conseillers	à	l’Assemblée	de		

Corse)	เป็นต้น	โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้นการคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นสำาคญั	เนือ่งจากการเลอืกตัง้ในรปูแบบอืน่ๆ		

เช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดี	การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการ

เลอืกตัง้โดยอ้อม	หรอืการเลอืกตัง้ท้องถิน่ซึง่มหีลายประเภท	โดยแต่ละ

ประเภทก็มีกลไกและกระบวนการต่างๆ	แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่อง

ของเขตอำานาจศาล	จึงเห็นสมควรใช้การคัดค้านผลการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรเป็นหลกัในการศกึษาค้นคว้าเพือ่นำาไปสูก่ารสงัเคราะห์

ข้อเสนอที่สามารถปรับใช้กับการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม

ของการเลือกตั้งไทย
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		 เราสามารถแยกพิจารณากระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

ในประเทศฝรั่งเศสออกเป็น	3	ข้ันตอนอันประกอบไปด้วย	การเสนอ

คำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้ต่อองค์กรตลุาการ	การพจิารณาคดีเลอืกต้ัง		

และการวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง

1.1 ก�รเสนอคำ�รอ้งคดัค�้นผลก�รเลอืกตัง้ต่อองค์กรตุล�ก�ร

		 ขัน้ตอนแรกในกระบวนการคัดค้านผลการเลอืกตัง้คอืการเสนอ	

คำาร้องต่อองค์กรตลุาการ	โดยเราสามารถแยกพจิารณาได้เป็น	2	ประเดน็

หลักอันได้แก่	ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อองค์กรตุลาการ	และ

เงื่อนไขและกระบวนการในการเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

ต่อองค์กรตุลาการ

1.1.1 ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร

		 ในกรณขีองการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ผูม้สีทิธเิสนอ	

คำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้ต่อองค์กรตลุาการมเีพยีงบคุคล	2	ประเภท	

ประเภทแรกคือผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น	ประเภทที่สองคือ	

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น	

1.1.1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประมวล

กฎหมายเลอืกตัง้ฝรัง่เศสหมายถงึบคุคลทีม่สีญัชาตฝิรัง่เศสและอายคุรบ	

18	ปีบริบูรณ์ในวันก่อนวันลงคะแนนเสียง	(avant	le	jour	du	scrutin)37	

หมายความว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะมีอายุยังไม่ครบ	18	ปีบริบูรณ์	

ในวันที่ทำาการลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ได้38	(โปรดด	ู

คำาอธิบายเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในส่วนถัดไป)

		 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดย

คำาสั่งของศาลอีกด้วย	เช่นบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่มีอายุ	18	ปีบริบูรณ์

ได้กระทำาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและศาลมีคำาพิพากษา

ให้จำาคกุโดยมีคำาส่ังให้เพกิถอนสิทธเิลือกตัง้ของผูก้ระทำาความผดิด้วย39	

เช่นนี้บุคคลดังกล่าวย่อมไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประมวลกฎหมาย	

เลอืกตัง้ฝรัง่เศส	แต่การเพกิถอนสทิธเิช่นว่านัน้จะกระทำาได้ไม่เกนิ	10	ปี40		

อนึ่ง	ศาลในที่นี้หมายถึงเฉพาะศาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเท่านั้น		

การทีบุ่คคลสญัชาตฝิร่ังเศสได้กระทำาความผดิในรัฐอ่ืนและศาลในรัฐน้ัน	

พิพากษาลงโทษบุคคลดังกล่าว	กรณีเช่นนี้ไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ

เลือกตั้งของผู้กระทำาความผิดแต่อย่างใด41

		 นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องทำาการ

ลงทะเบียนในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(inscription	sur	la	liste	

électorale)	ที่ศาลาว่าการ	(Mairie)	ในเขตเทศบาล	(commune)	ที่ตน	

มีภูมิลำาเนาอยู่	(เขตเลือกตั้งจะมีอยู่ในทุกเขตเทศบาล42)	จึงจะสามารถ

ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันลงคะแนนเสียงได้43	โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว	

37	 มาตรา	L.	2	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

38	 COUVERT-CASTÉRA,	O.	(2015).	Code	electoral	commenté.	12ème	édition.	Paris:	
Berger-Levrault.	p.	37
39	 ศาลอาจพพิากษาจำาคกุจำาเลยโดยไมม่คีำาสัง่ใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของจำาเลยกไ็ด	้เนือ่งจาก
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยศาลตามกฎหมายฝรั่งเศสเป็นเพียง	“โทษอุปกรณ์”	(peine		
complémentaire)	เท่านั้น
40	 COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	40
41	 COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	39
42	 มาตรา	L.	53	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
43	 มาตรา	L.	9	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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มีลักษณะถาวร44	หมายความว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดทำาขึ้น

เพือ่การเลือกต้ังเพียงครัง้ใดครัง้หนึง่โดยเฉพาะ	หรอืกล่าวอีกนยัหนึง่คอื	

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่จำาต้องลงทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งแต่อย่างใด		

นอกจากนี้	การลงทะเบียนข้างต้นอาจกระทำาโดยผู้รับมอบอำานาจจาก	

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กไ็ด้45	ในกรณขีองบคุคลไร้ท่ีอยูอ่าศยั	(personnes	sans	

domicile	fixe)	สามารถลงทะเบียนดังกล่าวได้เช่นกันในเขตเลือกตั้ง	

ท่ีสถานสงเคราะห์	(ซึ่งบุคคลดังกล่าวใช้เป็นที่พำานัก)	ต้ังอยู่46	ดังนั้น

บุคคลไร้ที่อยู่อาศัยที่มิได้พำานักอยู่ในสถานสงเคราะห์ย่อมไม่สามารถ

ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้47

		 บัญชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ	

ความถกูต้องและได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัข้อมูลในปัจจบัุน

อยู่เสมออย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง	(révision	annuelle)	โดยคณะกรรมการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(commission	administrative)	ที่ได้รับ	

แต่งต้ังในแต่ละเขต	โดยสมาชกิของคณะกรรมการดงักล่าวประกอบไปด้วย	

สมาชิก	3	ประเภทอันประกอบด้วย	(1)	นายกเทศมนตรี	(maire)	หรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี	(2)	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก	

ผู้ว่าราชการจังหวัด	(préfet)	หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด	(sous-préfet)	

(3)	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น	(président	du	

tribunal	de	grande	instance)48

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนเช่นว่านั้นแล้ว	การ

เพิกถอนการลงทะเบียนดังกล่าว	(ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจของผู้	

ลงทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม)	ไมอ่าจกระทำาได	้เวน้แตบ่คุคลดงักลา่วจะไมใ่ช่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าว49	อนึ่ง	การลงทะเบียนดังกล่าว

สามารถกระทำาได้ในเขตเลือกตั้งเดียวเท่านั้น50	มิเช่นนั้นบุคคลหนึ่งจะ

มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลายเขตเลือกตั้ง	ซึ่งขัดต่อ

หลักการลงคะแนนเสียงโดยเท่าเทียม	(Principe	d’égalité	de	suffrage)	

ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในมาตรา	3	แห่งรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส	ทั้งนี้	การที	่

บุคคลอาจลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายบัญชีได้นั้น	

เกิดขึ้นได้ในหลายกรณี	ยกตัวอย่างเช่น	บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีอายุ

มากกว่า	18	ปีมีภูมิลำาเนา	(domicile	réel)	อยู่ที่เมือง	Paris	แต่ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(fonctionnaire	public)	อยู่ที่	

เมือง	Toulouse	เช่นนี้จะต้องถือว่าบุคคลนี้มีเมือง	Toulouse	เป็น

ภูมิลำาเนาอีกแห่งหนึ่งด้วย	(résidence	obligatoire)	บุคคลดังกล่าวอาจ

ถือโอกาสลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งที่เมือง	Paris	

และเมือง	Toulouse51

48	 มาตรา	L.	17	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
49	 COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	43
50	 มาตรา	L.	10	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
51	 โปรดดู	มาตรา	L.	11	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

44	 มาตรา	L.	16	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
45	 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	CE,	13	mars.	1981,	Maire	de	Tremblay-lès-Gonesse,	
Rec.,	p.	145
46	 โปรดดู	มาตรา	L.	15	–	1	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส;	และโปรดดู	MALIGNER,	
B.	(2007).	Droit	électoral.	Paris:	Ellipses.	P.	76
47	 ในกรณีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทนั้นมีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการใช้สิทธิในลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	ยกเว้นในเรื่องของสัญชาติเฉพาะในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล		
(élection	municipale)	กล่าวคือ	นอกจากบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลแลว้	บคุคลทีถ่อืสญัชาตขิองรฐัทีเ่ปน็สมาชกิแหง่สหภาพยโุรป	(Union	européenne)	
และมีภูมิลำาเนา	(domicile	réel)	อยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน
เขตเทศบาลนั้นได้;	มาตรา	L.O.	227	–	1	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส;	และโปรดดู	
MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	41;	COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	37
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	 ในกรณีที่นายกเทศมนตรี	(Maire)	หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้

ทำาการลงทะเบยีนในบญัชีรายช่ือพบว่ารายช่ือผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ทีป่รากฏ

มคีวามผดิปกต	ิโดยเฉพาะในกรณทีีป่รากฏว่ามกีารลงทะเบยีนในหลาย

บญัชรีายชือ่ซึง่เป็นการกระทำาท่ีขัดต่อกฎหมายเลอืกตัง้	นายกเทศมนตรี

หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้างต้นสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการบัญชีรายชื่อ	

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(commission	administrative)	อย่างน้อย	8	วันก่อน	

ครบกำาหนดการจัดทำาบัญชีรายชื่อในรอบนั้น	ในกรณีเช่นนี้ผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนในหลายบัญชีรายชื่อจะต้องเลือกว่าจะใช้สิทธิ

ในเขตเลือกตั้งใด52	หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวมิได้ทำาการเลือกว่าจะ

ใช้สิทธิในเขตเลือกต้ังใดภายใน	8	วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจาก

คณะกรรมการบญัชีรายช่ือผูมี้สทิธเิลอืกต้ัง	บุคคลดงักล่าวจะสามารถใช้

สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีที่ตนได้ลงทะเบียนเป็นบัญชีสุดท้าย	ส่วนรายชื่อ	

ทีป่รากฏในบัญชอ่ืีนๆ	จะถกูตดัออก53	อย่างไรกด็	ีในกรณทีีไ่ม่มผีูพ้บเหน็

ความผิดปกติข้างต้น	และบุคคลดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแค่เพียง

ในเขตเลือกตั้งเดียวจากหลายเขตเลือกตั้งที่ได้ทำาการลงทะเบียนเอาไว้	

กรณีเช่นนี้ถือว่าคะแนนเสียงดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมาย54

		 ทัง้นี	้ผูมี้สทิธเิลอืกตัง้ทีจ่ะสามารถใช้สทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้	

ต่อองค์กรตุลาการได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันลง

คะแนน	หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมิได้ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง	หรือลงทะเบียนแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิในวันลงคะแนน	บุคคล	

ดังกล่าวย่อมไม่มีสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด55

1.1.1.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประมวล

กฎหมายเลอืกตัง้ฝรัง่เศสนัน้มคีณุสมบตัพิืน้ฐานเชน่เดยีวกนักบัผูม้สีทิธิ

เลือกตั้ง	กล่าวคือบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่มีอายุ	18	บริบูรณ์	(จะต้อง

มีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์ในวันลงคะแนนเสียงรอบแรก	(premier	tour)	

แต่อาจมีอายุยังไม่ครบ	18	ปีบริบูรณ์ในวันลงสมัครก็ได้56)	ย่อมมีสิทธิ

ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง57	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากเป็นผู้มีสิทธิ

เลอืกตัง้กต็อ้งมสีทิธลิงสมคัรรบัเลอืกตัง้เชน่กนั	อนึง่	ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	

จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติมจากคุณสมบัติพื้นฐานข้างต้น		

3	ประการดังนี้

(1)		 ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งเปน็ผูผ้า่น	

การอบรมด้านการรักษาดินแดนตามกฎหมายว่าด้วยการ

รกัษาดนิแดน58:	ตามประมวลกฎหมายรกัษาดนิแดน	(code	

du	service	national)	ฉบับปัจจุบัน	บุคคลที่ถือสัญชาติ

ฝรั่งเศสทุกคน	(ชายที่เกิดหลังจากวันที่	31	ธันวาคม	ค.ศ.	

1978	และหญิงที่เกิดหลังจากวันที่	31	ธันวาคม	ค.ศ.	

198259)	จะต้องผ่านการอบรมด้านการรักษาดินแดนเพื่อ

52	 มาตรา	L.	36	วรรคแรก	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
53	 มาตรา	L.	36	วรรคสอง	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส;	โปรดดู	DESRAMEAUX,	
G.	(2013).	Droit	électoral.	Paris:	Studyrama.	P.	27
54	 คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	CE,	5	déc.	1990,	La	Rosa,	Dieux	et	autres,	Rec.	T.,		
p.	785;	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	29	janv.	1998,	AN	Essonne	
5ème,	Rec.,	p.	108

55	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	26	mai	1993,	AN	Manche	5ème,	
JO	30	mai	1993,	p.	7971;	และโปรดดู	MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	727
56	 มาตรา	L.O.	127	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส;	คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	
CE,	8	juill.	1921,	Él.	Anéran,	Rec.,	p.	686
57	 มาตรา	L.	44	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
58	 มาตรา	L.	45	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
59	 มาตรา	L.	112	–	1	และ	2	แห่งประมวลกฎหมายรักษาดินแดน
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เตรียมพร้อมสำาหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงในกรณ	ี

จำาเปน็	(เปน็เพยีงการอบรมเทา่นัน้	ไมใ่ชก่ารเกณฑท์หาร)	

บุคคลที่ไม่ได้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงสมัคร

รับเลือกตั้งทางการเมืองในทุกระดับ	(ประธานาธิบดี	

สมาชิกรัฐสภา	และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	

แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิเลือกตั้งทาง	

การเมืองในทุกระดับ60	

(2)		 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่อยู่	

ในระหว่างได้รับการเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง61:		

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งการเมืองไม่ว่าจะในระดับใด

ได้กระทำาความผิดตามประมวลกฎหมายเลือกตั้ง	เช่น	

ความผิดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการหาเสียง	หรือความผิด

อันกระทบต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง		

ศาลปกครองสงูสดุ	(กรณผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำาความผิด)	หรือคณะตุลาการ

รฐัธรรมนญู	(ในกรณผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรกระทำาความผิด)	มีอำานาจเพิกถอนสิทธิในการลง

รบัสมคัรเลอืกตัง้การเมอืงในทกุระดบัของผูส้มคัรทีก่ระทำา

ความผิดเป็นเวลาไม่เกิน	3	ปีนับแต่วันที่มีคำาพิพากษา		

ดังนั้น	บุคคลที่ได้รับการเพิกถอนสิทธิในการลงรับสมัคร

เลอืกตัง้ไมว่า่จะเกดิจากความผดิทีก่ระทำาระหวา่งลงสมคัร

รบัเลอืกตัง้ทอ้งถิน่หรอืระดบัชาตยิอ่มไมส่ามารถลงสมคัร

รบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้ากยงัไมพ่น้ระยะ

เวลาที่ศาลกำาหนด

(3)		 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่อยู่

ในระหว่างได้รับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากเหตุที่เคย

ได้รับการถอดถอนออกจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร62:	ในกรณทีีส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกระทำาความผดิ

วา่ดว้ยการเสนอบญัชทีรพัยส์นิ	คณะตลุาการรฐัธรรมนญู

มีอำานาจถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวออก

จากตำาแหน่งและ	ในกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมี	

คำาวนิจิฉยัเชน่วา่นัน้	บคุคลดงักลา่วจะไมส่ามารถลงสมคัร

รับเลือกตั้งได้เป็นเวลา	1	ปีนับแต่วันที่มีคำาวินิจฉัย

		 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะมีสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

ต่อองค์กรตุลาการหมายถึงผู้สมัครทุกคนที่มีรายชื่อในการเลือกตั้งรอบ

แรก	(premier	tour)	ดังนั้น	ผู้สมัครท่ีได้รับคะแนนเสียงตำ่ากว่าอันดับท่ี

สอง	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้สมัครท่ีไม่ได้รับเลือกต้ังในรอบแรกเพื่อเข้าสู่

การเลือกต้ังรอบที่สอง	(second	tour)	ก็มีสิทธิที่จะเสนอคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งในรอบท่ีสองได้เช่นกัน63

		 โดยสรุป	ผู้มีสิทธิเสนอคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎรต่อองค์กรตลุาการมีเพยีงบุคคล	2	ประเภท	ได้แก่	ผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎรเท่านั้น

60	 โปรดดู	COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	90
61	 มาตรา	L.	45	–	1	และ	L.O.	128	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

62	 มาตรา	L.O.	136	–	2	และ	135	–	1	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
63	 คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	30	mars	1989,	AN	Seine-Saint-Denis	
9ème,	JO	1er	avr.	1989,	p.	4250
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1.1.2 เงื่อนไขและกระบวนการในการเสนอคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งต่อองค์กรตุลาการ

		 เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลใดบ้างมีสิทธิหรืออำานาจในการ

เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อองค์กรตุลาการ	ส่วนถัดไปจะ

เป็นการทำาความเข้าใจเงื่อนไขและกระบวนต่างๆ	ในการเสนอคำาร้อง

ดังกล่าวซึ่งสามารถแยกพิจารณาออกเป็น	2	ประเด็นโดยเริ่มจากเขต

อำานาจศาลในคดีเลือกตั้ง	จากนั้นจึงพิจารณาถึงเงื่อนไขและรูปแบบ

ของคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง

1.1.2.1 เขตอำานาจศาลในคดีเลือกตั้ง

การคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ทางการเมอืงในประเทศฝรัง่เศส

นั้น	ผู้มีสิทธิคัดค้านสามารถเสนอคำาร้องต่อองค์กรตุลาการโดยตรง		

ในเบือ้งตน้เราควรพจิารณาองคก์รตลุาการทีม่เีขตอำานาจในการวนิจิฉยั

คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งทุกประเภทเพื่อทำาความเข้าใจภาพรวม

ของระบบคดีเลือกตั้งเสียก่อน	โดยเราสามารถแบ่งองค์กรตุลาการที่มี

เขตอำานาจในคดีเลือกตั้งออกเป็น	2	ประเภทดังนี้

(1) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

	คณะตลุาการรฐัธรรมนญูแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศส	(conseil	

constitutionnel)	ประกอบไปด้วยตุลาการจำานวน	9	ตำาแหน่ง	ซึ่งมีที่มา

จากการเลอืกของประธานาธบิด	ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	และประธาน

วฒุสิภาคนละ	3	ตำาแหนง่	มวีาระการดำารงตำาแหนง่	9	ป	ี(สามารถดำารง

ตำาแหนง่ไดเ้พยีงครัง้เดยีว)64	มอีำานาจหนา้ทีใ่นการตรวจสอบความชอบ

ดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายเปน็หลกั	ในแงข่องคดเีลอืกตัง้ทางการเมอืง		

(contentieux	des	élections	politiques)	ตุลาการรัฐธรรมนูญมีบทบาท

เป็นตุลาการในคดีเลือกตั้ง	(juge	des	élections)	สำาหรับการเลือกตั้ง

ทางการเมือง	3	ประเภทอันประกอบไปด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดี	

การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา	และการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร65	

ในกรณขีองการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ผูม้สีทิธิ

เลอืกตัง้หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งเสนอ	

คำาร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง		

อนึ่ง	คดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตอำานาจของ	

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูจะตอ้งเปน็การคดัคา้นความชอบดว้ยกฎหมาย

ของการเลอืกตัง้66	หรอืการโตแ้ยง้การกระทำาทางปกครองอนัเกีย่วเนือ่ง	

กบัการเลอืกตัง้นัน้67	ไมร่วมถงึกรณกีารโตแ้ยง้ความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู	

ของรัฐกฤษฎีกายุบสภาแต่อย่างใด68	(แม้ผู้ร้องไม่ได้ใช้สิทธิในช่องทาง	

ของคดีเลือกตั้ง	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไม่มีอำานาจวินิจฉัยประเด็น	

ดังกล่าว)	อาจกล่าวได้ว่าคดีเลือกตั้งมีลักษณะแตกต่างไปจากคดีทาง	

รฐัธรรมนญูซึง่เนน้การตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย	

เปน็สำาคญั	ดงันัน้	ในคดเีลอืกตัง้คณะตลุาการรฐัธรรมนญูจะไมท่ำาหนา้ที	่

ในการตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของกฎหมาย	การตรวจสอบ	

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเสนอคำาร้องให้คณะตุลาการพิจารณา	

แยกเป็นอีกคดีหนึ่งเท่านั้น69

64	 มาตรา	56	แห่งรัฐธรรมนูญ

65	 มาตรา	58	และ	59	แห่งรัฐธรรมนูญ
66	 มาตรา	59	แห่งรัฐธรรมนูญและมาตรา	L.O.	188	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
67	 MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	702	–	706	
68	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	4	juin	1988,	M.	Rosny	Minvielle	de	
Guilhem	de	Lataillade,	JO	5	juin	1988,	p.	7696
69	 โปรดดู	MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	713
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(2) ศาลปกครอง

ศาลปกครอง	(Juridiction	administraive)	ของประเทศฝรัง่เศส

นั้นแบ่งออกเป็น	3	ลำาดับชั้น	อันประกอบไปด้วย	ศาลปกครองชั้นต้น		

(tribunal	administratif)	ศาลปกครองอุทธรณ์	(cour	administrative	

d’appel)	และศาลปกครองสูงสุด	(conseil	d’État)	อย่างไรก็ตาม	ในแง่

ของคดเีลอืกตัง้นัน้มเีพยีงแคศ่าลปกครองชัน้ตน้และศาลปกครองสงูสดุ

ที่มีบทบาทในการพิจารณาคดีประเภทนี้	โดยเราสามารถแบ่งแยกเขต

อำานาจศาลปกครองในคดีเลือกตั้งออกเป็น	2	รูปแบบดังนี้70

		 รปูแบบแรก	ผู้มสีทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้จะต้องเสนอคำาร้อง

ต่อศาลปกครองชั้นต้นเสียก่อน	เมื่อมีคำาวินิจฉัยแล้วจึงสามารถเสนอ

อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้	รูปแบบนี้ใช้กับคดีเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาล	(élection	municipale)	และการเลอืกตัง้สมาชกิสภาจงัหวดั	

(élection	des	conseillers	départementaux)

		 รูปแบบที่สอง	ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกต้ังจะต้องเสนอ

คำาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง	รูปแบบดังกล่าวใช้กับคดีเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาภาค	(élection	des	conseillers	régionaux)	และสมาชิกสภา

แห่งกอร์ส	(élection	des	conseillers	à	l’Assemblée	de	Corse)

		 โดยสรุป	องค์กรตุลาการที่มีอำานาจพิจารณาคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

เท่านั้น	ส่วนศาลปกครองจะมีเขตอำานาจในคดีเลือกตั้งประเภทอื่นๆ	

โดยไม่มีบทบาทใดๆ	เกี่ยวข้องกับการคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแม้แต่น้อย

1.1.2.2 เงื่อนไขและรูปแบบของคำาร้องคัดค้านผล 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดย

ผู้มีสิทธิคัดค้านนั้นจะต้องเป็นการคัดค้านผลการเลือกตั้งในเขตที่ตน

ไปใช้สิทธิหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น	ไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอื่นได้	และผู้มีสิทธิคัดค้านจะต้องทำาการ

คัดค้านภายใน	10	วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง71	โดยสามารถ

เสนอคำาร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญผ่านสำานักงานคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ72	(Secrétariat	général	du	Conseil	constitutionnel)	หรือ

ศาลากลางจงัหวดั73	(Préfecture	du	département)	กไ็ด	้หรอืในกรณทีีผู่้

รอ้งเสนอคำารอ้งในเรือ่งเดยีวกนัตอ่ทัง้	2	องคก์ร	(double	enregistrement)		

กไ็มส่ง่ผลใหค้ำารอ้งนัน้เสยีไปแตอ่ยา่งใด74	อยา่งไรกต็าม	ในกรณทีีผู่ร้อ้ง	

เสนอคำารอ้งตอ่คณะตลุาการรฐัธรรมนญูผา่นองคก์รอืน่	คำารอ้งดงักลา่ว	

ย่อมไม่มีผลในทางกฎหมาย	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ร้องเสนอคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังประธานสภาผู้แทน

ราษฎร75	หรอืแมแ้ตเ่สนอคำารอ้งไปยงัศาลปกครองชัน้ตน้76	คณะตลุาการ

รัฐธรรมนูญย่อมไม่อาจรับคำาร้องดังกล่าวไว้พิจารณา

70	 โปรดดู	MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	777	–	791

71	 มาตรา	L.O.	180	แห่งประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
72	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	1er	avr.	1986,	AN	Aveyron,	JO	2	
avr.	1986,	p.	5124
73	 คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	20	janv.	1972,	Sénat	Ain,	Rec.	Cons.	
const.	p.	50
74	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	1er	juill.	1986,	AN	Calvados,	JO	3	
juill.	1986,	p.	8282
75	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	27	avr.	1978,	AN	Mayotte,	Rec.	
Cons.	const.	p.	67
76	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	1er	juill.	1993,	AN	Moselle,	3ème	
circ.,	JO	3	juill.	1993,	p.	9485
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		 การนับระยะเวลาในการเสนอคำาร้องข้างต้นให้เริ่มนับในวัน

ถัดไปจากวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง	ยกตัวอย่างเช่น	มีการ

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่	10	เมษายน	

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกต้ังดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเสนอคำาร้องคัดค้านต่อ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอย่างช้าที่สุด	ณ	เวลา	18	นาฬิกาของวันท่ี		

20	เมษายน	(เดิมไม่มีการกำาหนดว่าให้เสนอคำาร้องได้ถึงเวลาใดจึงม	ี

การตคีวามว่าให้เสนอได้จนถงึ	24	นาฬิกา77	อย่างไรกต็ามนบัแต่ปี	2011	

มีการกำาหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนที่	18	นาฬิกา78)	อน่ึง	นอกจาก

การเสนอคำาร้องคัดค้านเกินเวลาที่กำาหนดจะส่งผลให้คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญไม่รับคำาร้องไว้พิจารณาแล้ว	การเสนอคำาร้องดังกล่าวก่อน

วันประกาศผลการเลือกตั้งก็ส่งผลเช่นเดียวกัน	เพราะฉะนั้นการเสนอ

คำาร้องจะต้องเสนอภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเท่านั้น79

		 คำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะต้อง

ประกอบไปด้วยช่ือและนามสกุลของผู้ร้อง	รวมทั้งชื่อและนามสกุลของ

ผู้สมัครท่ีได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ผู้ร้องคัดค้านด้วย80	โดยผู้ร้อง

จะต้องลงลายมือชื่อในคำาร้องด้วย	ในกรณีที่ผู้ร้องมิได้ลงลายมือชื่อ	

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมไม่อาจรับคำาร้องดังกล่าวไว้พิจารณา81	

นอกจากนี้	ผู้ร้องจะต้องแนบเอกสารประกอบคำาร้องเพ่ือสนับสนุน	

ข้อกล่าวหาไปกับคำาร้องด้วย	แต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญอาจขยาย

เวลาในการเสนอเอกสารดังกล่าวหลังจากการเสนอคำาร้องได้82

		 การเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ได้รับ

เลือกในเขตเลือกตั้งท่ีมีการคัดค้านแต่อย่างใด	กล่าวคือ	ผู้แทนราษฎร

ที่ได้รับการคัดค้าน	หรือได้รับเลือกตั้งจากเขตที่มีการคัดค้านผลการ

เลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยยกเลิก	

ผลการเลือกตั้งดังกล่าว83

1.2 การพิจารณาคดีเลือกตั้ง

		 เมื่อผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งได้เสนอคำาร้องต่อองค์กร

ตุลาการแล้ว	ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคำาร้องดังกล่าวโดยองค์กร

ตุลาการซึ่งเราสามารถแยกพิจารณาได้เป็น	2	ประเด็นอันประกอบไป

ด้วยองค์คณะตุลาการในคดีเลือกต้ังและการดำาเนินกระบวนพิจารณา

ในคดีเลือกตั้ง

77	 โปรดดู	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	26	mai	1993,	AN	Essone,	
2ème	circ.,	JO	30	mai	1993,	p.	7972
78	 โปรดดู	COUVERT-CASTÉRA,	O.	Ibid.	p.	43
79	 คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	8	janv.	1963,	déc.	Rec.	Cons.	const.	
p.	51
80	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	24	mai.	1973,	AN	Ardennes,	3ème	
circ.,	Rec.	Cons.	const.,	p.	78

81	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	5	juill.	1978,	AN	Martinique,	1re	circ.	
Rec.	Cons.	const.	p.	188
82	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	740
83	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	741
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1.2.1 องค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีเลือกตั้ง84

		 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	 (Consei l	 constitut ionnel)	

ประกอบไปด้วยตุลาการ	9	คน	แต่องค์คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในคดี	

เลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะประกอบไปด้วยตุลาการ	3	คน	โดย

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะทำาการแบ่งตุลาการออกเป็น	3	องค์คณะ		

คณะละ	3	คนด้วยวิธีจับสลาก	แต่มิใช่การจับสลากพร้อมกันทั้ง	9	คน	

หากแต่จะต้องทำาการแบ่งตุลาการออกเป็น	3	กลุม่ตามทีม่าของตลุาการ

ซึง่ประกอบไปด้วย	3	รูปแบบ	กล่าวคอืตลุาการท้ัง	9	มทีีม่าจากการเลอืก

ของประธานาธิบดี	(Président	de	la	République)	ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	(Président	de	l'assemblée	nationale)	และประธานวุฒิสภา	

(Président	du	sénat)	ตำาแหน่งละ	3	คน	ดงัน้ันตลุาการทีม่ทีีม่าเดยีวกนั

จะอยู่ในกลุ่มที่จะต้องจับสลากร่วมกัน	เพราะฉะนั้นแต่ละองค์คณะ	

ตุลาการในคดีเลือกตั้งจะประกอบไปด้วยตุลาการจำานวน	3	คนซ่ึงมี

ที่มาแตกต่างกัน	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแต่ละองค์คณะจะมีตุลาการที่มี

ที่มาจากการเลือกของประธานาธิบดี	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	และ

ประธานวุฒิสภาอย่างละ	1	คน

		 อนึ่ง	ในช่วง	15	วันแรกของเดือนตุลาคม	คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญมีอำานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสำานวน	(rapporteur	adjoint)	

โดยประกาศเป็นบญัชรีายชือ่ประกอบไปด้วยผูร้บัผดิชอบสำานวนจำานวน	

10	คน	ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดใน

ระดบัชัน้	maîtres	des	requêtes	และผูท้ีด่ำารงตำาแหน่งตลุาการในระดบั

ช้ัน	conseillers	référendaires	ของศาลบัญชี	(Cour	des	comptes)85

		 เมื่อมีคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มายังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	

(Président	du	Conseil	constitutionnel)	จะต้องส่งสำานวนให้องค์คณะใด	

องค์คณะหนึง่	(ตลุาการจำานวน	3	คน)	พร้อมกบัแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบสำานวน

หนึง่คนเพือ่ทำาหน้าทีร่่วมกบัองค์คณะในการดำาเนนิการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ		

(ผู้รับผิดชอบสำานวนไม่สามารถลงมติได้)	ก่อนที่จะนำาเสนอต่อคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ	(ตุลาการจำานวน	9	คน)	เพื่อทำาคำาวินิจฉัยต่อไป

1.2.2 การดำาเนินกระบวนพิจารณาในคดีเลือกตั้ง

		 ในการทำาความเข้าใจการดำาเนนิกระบวนพิจารณาคดเีลือกตัง้	

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรโดยคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	เราสามารถแยก

พิจารณากระบวนการต่างๆ	ออกเป็น	3	ขั้นตอนอันประกอบไปด้วย

การรบัคำาร้อง	การดำาเนนิกระบวนพจิารณาโดยเอกสาร	และการไต่สวน

1.2.2.1 การรับคำาร้อง

เมื่อมีการเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรโดยผู้มีสิทธิคัดค้านต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	ประธาน

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูจะมอบหมายใหอ้งคค์ณะตลุาการในคดเีลอืกตัง้	

พรอ้มดว้ยผูร้บัผดิชอบสำานวนพจิารณาคำารอ้งคดัคา้นดงักลา่วในเบือ้งตน้		

หากคำาร้องดังกล่าวปรากฏความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในทาง	

รปูแบบหรอืเนือ้หา	คณะตลุาการรฐัธรรมนญูมอีำานาจมคีำาสัง่ไมร่บัคำารอ้ง	

ดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่จำาเป็นต้องมีการเริ่มกระบวนพิจารณาคดีแต่

อย่างใด86	ยกตัวอย่างเช่น	คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง

ตามรูปแบบที่กฎหมายกำาหนด	หรือถูกต้องตามรูปแบบแต่มีเนื้อหาที่
84	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	742
85	 maîtres	des	requêtes	และ	conseillers	référendaires	เป็นระดับชั้นของตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดและศาลบัญชีของฝรั่งเศสซึ่งมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถเทียบกับระดับ
ชั้นหรือตำาแหน่งในระบบศาลของประเทศไทยได้	ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าไม่ควรแปลคำาศัพท์	
ข้างต้นเป็นภาษาไทย

86	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	743
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ไม่ปรากฏเหตุที่จะรับไว้พิจารณา	กล่าวคือการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

จะต้องระบุเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ	หาก

การกระทำาอนัเปน็เหตแุหง่คำารอ้งนัน้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการเลอืกตัง้	

หรือส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีเหตุ

ที่จะรับคำาร้องดังกล่าวไว้พิจารณา

		 ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ร้องระบุเหตุแห่งการคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่

ประจำาหน่วยเลือกตั้งได้ทำาการปิดหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลาที่กฎหมาย

กำาหนดอันเป็นเหตุให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	2	คนไม่สามารถเข้าไป

ใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งได้87	กรณีจะเห็นได้ว่าแม้จะมีเหตุแห่ง

การคัดค้านอันเกิดจากการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่

ประจำาหน่วย	แต่เหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด	เนื่องจากคะแนนเสียง	2	เสียงย่อม

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงผลการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอน	การจะยกเลิก	

ผลการเลือกตั้งเพียงเพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	2	คนไม่สามารถลงคะแนน

ได้ย่อมไม่สมเหตุผลเป็นอย่างยิ่ง

1.2.2.2 การดำาเนินกระบวนพิจารณาโดยเอกสาร88

เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญรับคำาร้องคัดค้านผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้พิจารณาแล้ว	การดำาเนินกระบวน

พิจารณาในช่วงแรกจะเป็นการพิจารณาเอกสารของคู่ความทั้ง	2	ฝ่าย

เป็นหลัก	โดยองค์คณะจะต้องแจ้งไปยังผู้ถูกร้องเพื่อให้รับทราบข้อ

กล่าวหาพร้อมทั้งทำาคำาให้การเป็นเอกสารกลับมาภายในระยะเวลาที่

เลขาธิการสำานักงานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	(Secrétariat	du	Conseil	

constitutionnel)	กำาหนด	จากนั้นผู้ร้องสามารถทำาคำาให้การเพื่อโต้แย้ง	

คำาให้การของผู้ถูกร้องได้เช่นกันซึ่งในบางคดีการตอบโต้กันระหว่าง	

คู่ความโดยเอกสารผ่านองค์คณะอาจเกิดขึ้นหลายครั้ง	เช่น	กรณี	

คำาวนิจิฉยัที	่8	พฤศจกิายน	1988	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

เขตที่	6	ของ	Seine-Saint-Denis	ซึ่งปรากฏการตอบโต้ทางเอกสาร

ระหว่างคู่ความถึง	10	ชิ้นก่อนจะมีการไต่สวนและทำาคำาวินิจฉัย	อาจ

กลา่วไดว้า่	คดเีลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรดำาเนนิกระบวนพจิารณา

โดยใช้วิธีตอบโต้โดยเอกสารระหว่างคู่ความเป็นสำาคัญ

		 นอกจากการตอบโต้กันผ่านเอกสารคำาให้การโดยมีองค์คณะ

ตลุาการเป็นผูร้บัและส่งเอกสารแล้ว	องค์คณะเองกม็อีำานาจในการเรยีก

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรของรัฐส่งเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ	

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดเีพือ่ใช้พจิารณาอกีด้วย89	ยกตวัอย่างเช่น	บตัรเลอืกตัง้	

ในเขตเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน	บันทึกคำาให้การประจำาหน่วยเลือกตั้ง

ที่มีการคัดค้าน	รายงานการจัดการเลือกตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด	

เป็นต้น	โดยองค์คณะมีอำานาจเรียกเอกสารเหล่าน้ีได้โดยไม่จำาเป็นต้อง

มีคำาขอจากคู่ความแต่อย่างใด90	นอกจากนี้	ในกรณีท่ีมีการฟ้องร้อง	

เป็นคดีอาญา	องค์คณะยังสามารถขอเอกสารหรือข้อมูลจากองค์คณะ	

ผูพ้พิากษาศาลอาญาทีร่บัผดิชอบคดอีาญาทีเ่กีย่วข้องกบัคำาร้องคดัค้าน

ผลการเลือกตั้งอีกด้วย

87	 คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	27	avr.	1978,	AN	Pyrénées-Atlantiques,	
1re	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	62;	และโปรดดู	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	
const.,	10	juill.	1981,	AN	Haut-Rhin,	3ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	119
88	 MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	743	–	745	

89	 Ord.	7	nov.	1958,	art.	42
90	 มาตรา	11	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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1.2.2.3 การไต่สวน

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูมอีำานาจสัง่ใหม้กีารไตส่วนคูค่วาม

ได้โดยที่ไม่ต้องมีคำาขอจากคู่ความในคดี91	แต่ในทางปฏิบัติกลับปรากฏ

เพียงประมาณ	10	คดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีการไต่สวน

เกิดขึ้น	ในทางกลับกัน	คู่ความสามารถเสนอคำาขอให้คณะตุลาการ

ทำาการไต่สวนได้เช่นกัน	เพียงแต่คณะตุลาการมีดุลพินิจในการที่จะ

ปฏิเสธคำาขอดังกล่าวได้	ซึ่งในทางปฏิบัติคณะตุลาการได้ปฏิเสธคำาขอ

เช่นว่านั้นอยู่บ่อยครั้ง92

	ในกรณทีีคู่ค่วามเสนอคำาขอใหค้ณะตลุาการทำาการไตส่วน

ข้อเท็จจริง	คณะตุลาการไว้วางแนวทางในการพิจารณาคำาขอดังกล่าว

ไว้โดยตั้งเงื่อนไข	3	ประการดังนี้93

	ประการแรก	ขอ้เทจ็จรงิทีคู่ค่วามตอ้งการใหค้ณะตลุาการ

ไตส่วนจะตอ้งไดร้บัการรเิริม่แสวงหาขอ้เทจ็จรงิโดยคูค่วามมาแลว้	กลา่ว

อีกนัยหนึ่งคือต้องเป็นประเด็นที่คู่ความที่เสนอคำาขอได้เริ่มพยายาม

พสิจูนม์าบา้งแลว้94	หากคูค่วามไมม่ขีอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานใดๆ	

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีเ่สนอคำาขอเลย	คณะตลุาการยอ่มยกคำาขอนัน้95

		 ประการทีส่อง	ประเดน็ทีคู่ค่วามขอให้คณะตลุาการทำาการไต่สวน	

จะต้องเป็นประเดน็ทีม่พียานหลกัฐานยงัไม่เพยีงพอต่อการวนิจิฉยัคดี96	

กล่าวคอื	หากคณะตลุาการพจิารณาว่าพยานหลกัฐานท่ีปรากฏในคดียงั

ไม่ชัดเจนเพียงพอ	คณะตุลาการอาจทำาการไต่สวนในประเด็นดังกล่าว	

เพิม่เตมิได้	ในทางกลบักนั	หากพยานหลกัฐานในประเดน็ดงักล่าวเพยีงพอ	

ต่อการวนิจิฉยัคดแีล้ว	คณะตลุาการย่อมไม่มคีวามจำาเป็นในการไต่สวน

ในประเด็นดังกล่าวอีก

	ประการที่สาม	ประเด็นที่ที่คู่ความขอให้คณะตุลาการ

ทำาการไต่สวนจะต้องประเด็นสำาคัญแห่งคดี	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะ

ต้องเป็นประเด็นที่มีผลต่อการวินิจฉัยว่าจะยกเลิกผลการเลือกตั้งตาม

คำาร้องคัดค้านหรือไม่เพียงใด	หากเป็นประเด็นที่ไม่กระทบต่อผลแห่ง

คดี	คณะตุลาการย่อมปฏิเสธคำาขอของคู่ความ97

อนึ่ง	ในกรณีที่กระบวนพิจารณาคดีดำาเนินมาจนถึงขั้น

ที่สามารถทำาคำาวินิจฉัยได้แล้ว	องค์คณะและผู้รับผิดชอบสำานวนจะ

ต้องทำาการพิจารณาข้อมูลต่างๆ	ในคดีอีกครั้งเพื่อเตรียมทำาคำาวินิจฉัย	

หากองคค์ณะหรอืผูร้บัผดิชอบสำานวนมคีวามเหน็วา่มปีระเดน็ทีย่งัตอ้ง

พิจารณาอีกเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของคดีก็อาจเสนอให้มีการ

ไต่สวนก่อนการทำาคำาวินิจฉัยก็ได้	แต่จะต้องอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน98

91	 มาตรา	14	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
92	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	746
93	 MALIGNER,	B.	Ibid.	P.	747
94	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.	provisoire,	17	janv.	1959,	AN	Seine,	
1re	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	184
95	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	24	sept.	1981,	AN	Corrèze,	3ème	
circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	151

96	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	5	nov.	1981,	AN	Haute-Corse,	1re	
circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	184
97	 คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.	provisoire,	6	févr.	1959,	AN	Aube,	
3ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	184
98	 มาตรา	13	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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1.3 ก�รวินิจฉัยคดีเลือกตั้ง

		 การวินิจฉัยคดี เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรโดย	

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีประเด็นที่ควรพิจารณาทั้งสิ้น	6	ประเด็น

ดังต่อไปนี้

1.3.1 การยกคำาร้องก่อนการวินิจฉัย

		 เมือ่คณะตลุาการรฐัธรรมนญูรบัคำาร้องคดัค้านเข้าสูก่ระบวนการ

พิจารณาคดี	อาจมีเหตุท่ีทำาให้ต้องยกคำาร้องแม้ยังมิได้ทำาการวินิจฉัย

คดีก็ตาม	โดยเหตุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ใน	3	กรณีดังนี้99

1.3.1.1 การถอนคำาร้องโดยผู้ร้อง

แม้ผู้ร้องจะได้เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อ	

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูและคณะตลุาการมคีำาสัง่รบัคำารอ้งไวพ้จิารณา

แล้ว	ผู้ร้องก็ยังคงมีสิทธิในการถอนคำาร้อง	(désistement	d’instance)		

อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งสาเหตุแห่งการถอนฟ้องอาจเป็นเพราะผู้ร้องไม่

ต้องการเข้าร่วมการดำาเนินกระบวนพิจารณาอีกต่อไป	หรืออาจเนื่อง

มาจากกรณทีีม่กีารดำาเนนิกระบวนพจิารณาไปแลว้	ผูร้อ้งประเมนิไดว้า่

มโีอกาสทีจ่ะชนะคดนีอ้ยกวา่ทีค่าดการณไ์ว	้ซึง่ไมว่า่การถอนคำารอ้งจะ

มาจากสาเหตุใดก็ตาม	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้วางแนวคำาวินิจฉัย

ไว้ว่าผู้ร้องมีสิทธิในการถอนคำาร้องได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข100		

อนึ่ง	การถอนคำาร้องจะต้องกระทำาโดยชัดแจ้ง	การไม่เสนอคำาให้การ	

หรือคำาคัดค้านคำาให้การของอีกฝ่ายไม่มีผลเป็นการถอนคำาร้องโดย	

อัตโนมัติ101

1.3.1.2 กรณปีราศจากวตัถุแหง่คดรีะหวา่งการพจิารณา

ในกรณีที่ปรากฏภายหลังการรับคำาร้องว่ามีเหตุที่ส่งผล	

กระทบให้วัตถุแห่งคดีไม่มีอีกต่อไป	(non-lieu	à	statuer)	คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถวินิจฉัยคดีดังกล่าวได้อีกต่อไปและจะต้อง

ยกคำาร้องในทันที	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ร้องได้เสนอคำาร้องคัดค้านผลการ

เลือกตั้งและคณะตุลาการได้รับคำาร้องดังกล่าวไว้พิจารณา	แต่ปรากฏ

ภายหลังว่าการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวถูกยกเลิกระหว่างการดำาเนิน

กระบวนพิจารณา	คณะตุลาการจึงต้องยกคำาร้องเนื่องจากวัตถุแห่งคด	ี

(ผลการเลือกตั้งที่ผู้ร้องคัดค้าน)	ไม่มีอยู่อีกต่อไป102

1.3.1.3 ผู้ถูกร้องถึงแก่ความตาย

หากผู้ถูกร้อง	(ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้ง)	ถึงแก่

ความตายในระหว่างการพิจารณาคดี	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะ

ต้องยกคำาร้องคัดค้านในทันที103	โดยกรณีนี้มีความแตกต่างเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับการปราศจากวัตถุแห่งคดี	 เนื่องจากวัตถุแห่งคดีคือ	

ผลการเลือกตั้งซึ่งผู้ร้องขอให้คณะตุลาการยกเลิกเนื่องจากเห็นว่าเป็น	

99	 MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	749	–	750	
100	คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	10	juill.	1981,	AN	Charente-Maritime,	
5ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	pp.	108	–	109;	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	
const.,	9	sept.	1981,	AN	Val-de-Marne,	1re	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	135;	คำาวินิจฉัย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	16	avr.	1986,	AN	Seine-Saint-Denis,	JO	17	avr.	
1986,	p.	5525

101	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	27	janv.	1972:	Rec.	Cons.	const.	
p.	41
102	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	8	nov.	1988,	AN	Seine-Saint-Denis,	
9ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	193;	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	
25	nov.	1988,	AN	Seine-Saint-Denis,	11ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	230
103	คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	4	nov.	1993,	AN	Bouches-du-Rhône,	
14ème	circ.,	JO	16	nov.	1993,	p.	15824
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ผลการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ตัวผู้ถูกร้องไม่ใช่วัตถุแห่งคดี	แต่

เมือ่ผูถ้กูรอ้งถงึแกค่วามตายกอ่นการวนิจิฉยัคด	ียอ่มไมม่คีวามจำาเปน็ที่

คณะตุลาการจะต้องดำาเนินกระบวนพิจารณาต่อ	เนื่องจากเมื่อสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรถงึแกก่รรมกจ็ะตอ้งจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้

ดังกล่าวแทนที่ผู้ตายอย่างแน่นอน

1.3.2 การพิจารณาคดีโดยลับ104

		 โดยปกตกิารพจิารณาคดขีองคณะตลุาการรฐัธรรมนญูจะเป็นไป

โดยลบัเสมอ	(non-publicité	des	séances)	กล่าวคอื	บคุคลทัว่ไปรวมทัง้	

คู่ความในคดีไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีของคณะตุลาการได้105	

เนื่องจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีความเห็นมาโดยตลอดว่าหลัก

การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนั้นใช้มุ่งเน้นบังคับใช้กับคดีแพ่งและคดี

อาญาเป็นหลัก

		 อย่างไรก็ตาม	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวันที่	28	

มิถุนายน	1995	ได้วางหลักการอันเป็นก้าวสำาคัญก้าวหนึ่งของการ

พิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญโดยการอนุญาตให้ผู้ร้องและ

ผู้ถูกร้องมีสิทธิเสนอคำาขอเข้าร่วมฟังการพิจารณาของคณะตุลาการ

รฐัธรรมนญูได้เฉพาะในคดเีลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิ

วุฒิสภา	ทั้งนี้	หลักการพิจารณาโดยลับของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	

ก็ยังคงได้รับการรับรองอยู่เช่นเดิม	เพียงแต่มีการเปิดโอกาสให้คู่ความ

สามารถร้องขอเข้าร่วมฟังการพิจารณาได้เท่านั้น	(ซึ่งคณะตุลาการ	

จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้)	ส่วนบุคคลทั่วไปไม่อาจเข้าร่วมการพิจารณา

ได้ในทุกกรณี

1.3.3 การลงมติ

		 องค์ประชุมของคณะตลุาการรฐัธรรมนูญในคดีเลือกตัง้จะต้อง

ประกอบไปด้วยตลุาการอย่างน้อย	7	คน	(จากจำานวน	9	คน)	หมายความว่า	

ตุลาการจำานวน	3	คนจากองค์คณะที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบสำานวนและ

แสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีสามารถร่วมประชุมและลงมติได้106	ส่วน	

ผู้รบัผิดชอบสำานวนทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากประธานคณะตลุาการรฐัธรรมนญู

เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบสำานวนและแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีร่วมกับ	

องค์คณะนั้นไม่มีอำานาจในการลงมติแต่อย่างใด	ทั้งนี้	 ในกรณีที่

คะแนนเสียงของตุลาการมีจำานวนเท่ากัน	ให้ประธานคณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญลงคะแนนเสียงชี้ขาด107

1.3.4 เนื้อหาและรูปแบบของคำาวินิจฉัย

  ผู้รับผิดชอบสำานวนจะทำาการร่างคำาวินิจฉัยตามที่ได้มีการลง

มตใินทีป่ระชมุคณะตลุาการรฐัธรรมนูญ108	โดยคำาวินิจฉัยต้องประกอบ

ไปด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อสังเกตและคำาให้การของ

คู่ความและพยาน	รวมทั้งเหตุผลของคำาวินิจฉัย109	นอกจากนี้จะต้องมี

การระบุรายชื่อของตุลาการที่ทำาหน้าที่วินิจฉัยคำาร้อง	พร้อมลายมือชื่อ

ของประธานคณะตลุาการรัฐธรรมนูญ	เลขาธกิารสำานักงานคณะตลุาการ

รัฐธรรมนูญ	และผู้รับผิดชอบสำานวน110

104	MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	751	–	752	
105	มาตรา	17	วรรคสอง	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

106	MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	752	-	753
107	มาตรา	56	วรรคสาม	แห่งรัฐธรรมนูญ
108	มาตรา	17	วรรคสาม	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
109	มาตรา	18	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
110	มาตรา	18	ข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
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1.3.5 การเผยแพร่คำาวินิจฉัย

		 เมื่อมีการลงมติวินิจฉัยคดี	คำาวินิจฉัยจะได้รับการประกาศใน

รัฐกิจจานุเบกษา	(journal	officiel	de	la	République)	และบันทึกรวม

คำาวินิจฉัยประจำาปีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	(recueil	annuel	des	

decisions	du	Conseil	constitutionnel)	จากน้ันสำานักงานคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญจะส่งคำาวินิจฉัยไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบผลของ

คำาวินิจฉัยและดำาเนินการต่อไป111	ซ่ึงมาตรการในการส่งคำาวินิจฉัย	

ดังกล่าวมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	เนื่องจากผลของคำาวินิจฉัยจะเริ่มต้น	

ณ	วันที่สำานักงานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญส่งคำาวินิจฉัยไปยังสภา	

ผูแ้ทนราษฎร	มไิด้เริม่ตัง้แต่วนัทีม่คีำาวนิจิฉัยหรอืวนัทีป่ระกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา112	ยกตัวอย่างเช่น	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญลงมติวันที่		

8	เมษายน	และประกาศคำาวินิจฉัยลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่		

9	เมษายน	จากนั้นสำานักงานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ส่งคำาวินิจฉัย

ไปยังสภาผู้แทนราษฎรในวันท่ี	10	เมษายน	คำาวินิจฉัยดังกล่าวจะเริ่ม

มีผลนับแต่วันที่	10	เมษายนเป็นต้นไป

1.3.6 ผลของคำาวินิจฉัย

		 คำาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในทุกประเภทคดีนั้น	

ถือเป็นที่สุดในทางกฎหมาย	คู่ความไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ	์

คำาวินิจฉัยไปยังองค์กรอ่ืนใดได้อีก113	ในส่วนของคดีเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรนัน้	เมือ่พจิารณาจากแนวคำาวนิจิฉยัของคณะตลุาการ

รัฐธรรมนูญแล้วจะพบว่าผลของคำาวินิจฉัยมีถึง	4	รูปแบบดังต่อไปนี้

1.3.6.1 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการเลือกตั้ง

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูมอีำานาจในการแกไ้ขเปลีย่นแปลง

ผลการเลือกตั้งได้	หากพิจารณาแล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น

ในการจัดการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		

ยกตัวอย่างเช่น	คะแนนที่ได้รับการบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ประจำาหน่วย

ไม่ตรงกับจำานวนบัตรเลือกตั้งที่พบในหีบเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง	

ดงักลา่ว114	กรณเีชน่นีค้ณะตลุาการรฐัธรรมนญูจะสัง่ใหม้กีารตรวจสอบ

บัตรเลือกตั้งและบันทึกคำาให้การประจำาหน่วยเลือกตั้ง	รวมทั้งสั่งให้นับ

คะแนนเสียงใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งเพื่อแก้ไขผลการเลือกตั้งให้ถูกต้อง115	

ทั้งนี้	การแก้ไขผลการเลือกตั้งอาจนำาไปสู่การยกเลิกผลการเลือกตั้ง

ก็ได้	ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของคะแนนเสียงส่งผลกระทบต่อผล	

การเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ

1.3.6.2 การยกเลิกผลการเลือกตั้ง

ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องกระทำาความผิด

ตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของการ

เลือกตั้ง	หรือเกิดความผิดปกติในกระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือการ

นับคะแนนซึ่งกระทบต่อผลการเลือกตั้ง	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมี

111	MALIGNER,	B.	Ibid.	pp.	753	-	754
112	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	28	mai	1959,	Sénat,	Réunion,	Rec.	
Cons.	const.	p.	237
113	มาตรา	62	แหง่รฐัธรรมนญูและมาตรา	20	ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการพจิารณาคดขีองคณะตลุาการ
รัฐธรรมนูญ

114	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	12	nov.	1981,	AN	Val-de-Marne,	
3ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	198
115	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	12	juill.	1978,	AN	Paris,	16ème	circ.	
Rec.	Cons.	const.	p.	215
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อำานาจในการยกเลิกผลการเลือกตั้งดังกล่าวได้	ทั้งนี้	ความไม่ชอบด้วย

กฎหมายอนัเป็นเหตแุห่งการยกเลิกผลการเลอืกตัง้อาจเกิดจากผูส้มัคร

รับเลือกตั้งหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้	

ตัวอย่างกรณีที่มีการยกเลิกผลการเลือกตั้งเนื่องมาจาก	

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งได้แก่

•	 ปรากฏหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ถูกร้องได้รู้เห็นในการแจก

ใบปลิวในลักษณะโจมตีผู้สมัครอีกรายหนึ่งในคืนก่อนวัน

ลงคะแนนเสียง	โดยที่ผู้สมัครที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสได้

โต้แย้งหรือชี้แจ้งข้อมูลเหล่านั้น116

•	 ผู้ถูกร้องได้ทำาการหาเสียงอย่างหนักหน่วงในช่วงเช้าของ

วันลงคะแนนเสียง	โดยมีการแจกใบปลิวจำานวนมาก	ใช้

รถยนต์ที่มีป้ายหาเสียงพร้อมเครื่องกระจายเสียง	รวมทั้ง

มีการปิดป้ายหาเสียงของคู่แข่ง117

•	 การดำาเนินการจัดการเลือกตั้งประจำาหน่วยเลือกตั้งมี

ลกัษณะทีอ่ยูภ่ายใตอ้ำานาจควบคมุของผูถ้กูรอ้งและตวัแทน

ของผู้ถูกร้อง118

		 ตัวอย่างของความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งอันเกิดจาก

เจ้าหน้าที่รัฐและมีลักษณะร้ายแรงจนนำาไปสู่การยกเลิกผลการเลือกตั้ง

ได้แก่

•		 กรณีที่คูหาเลือกตั้งมีจำานวนไม่เพียงพอกับจำานวนของ	

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งการเลือกตั้งในหน่วยดังกล่าวจะยังคง

ชอบดว้ยกฎหมายอยูต่ราบเทา่ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัไมจ่ดัให้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยดังกล่าวลงคะแนนในสถานที่อื่น

ซึ่งไม่อาจรักษาความลับในการออกเสียงได้	ดังนั้นหาก	

เจา้หนา้ทีจ่ดัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนนอกคหูาเลอืกตัง้	

ยอ่มเปน็ความบกพรอ่งทีร่า้ยแรงและการเลอืกตัง้ในหนว่ย

เลือกตั้งดังกล่าวจะต้องถูกเพิกถอน119

•	 กรณทีีเ่จา้หนา้ทีป่ระจำาหนว่ยปลอ่ยปละละเลยหบีเลอืกตัง้	

ไม่ว่าจะเป็นการนำาหีบเลือกตั้งออกจากคูหาเลือกตั้งก่อน

เวลาสิ้นสุดการลงคะแนน120	การปล่อยปละละเลยให้หีบ	

อยูใ่นสภาพทีไ่มม่เีจา้หนา้ทีด่แูลเปน็เวลานานหลายชัว่โมง

ในวันลงคะแนนเสียง121	หรือการนำาหีบเลือกตั้งไปเก็บ

รักษาไว้ที่บ้านของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง122

116	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	14	juin	1978,	AN	Gers,	2ème	circ.	
Rec.	Cons.	const.	p.	141
117	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	7	juin	1978,	AN	Seine-Saint-Denis,	
9ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	128
118	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	23	avr.	1959,	AN	Réunion,	2ème	
circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	207;	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	19	févr.	
1963,	AN	Réunion,	2ème	circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	124

119	CE	8	févr.	1965,	Él.	Mun.	de	Vico,	Rec.	T.	p.	945;	CE	21	déc.	1966,	Él.	mun.	de	
Petreto	–	Bicchisano,	AJDA	1967.	231,	note	D.	Chabanol
120	คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	CE	11	mars	1946,	Él.	Mun.	de	Trélazé
121	คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	CE	17	mars	1972,	Él.	Cant.	de	Lantosque
122	คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	CE	26	juill	1946,	Él.	Mun.	de	Bézins-Garraux
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1.3.6.3 การคงไว้ซึ่งผลการเลือกตั้ง

ในหลายกรณีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเลือกที่จะคงผล	

การเลือกตั้งไว้เช่นเดิม	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคณะตุลาการมีดุลพินิจ	

ว่าข้อเท็จจริงในคดีไม่ใช่เหตุที่นำาไปสู่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผล	

การเลอืกตัง้	โดยเราสามารถแยกขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วออกเปน็	2	ประเภท

ดังนี้

(1)  กรณีที่ไม่ปรากฏว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องหรือข้อ 

เท็จจริงในคดีขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้ง

กรณีที่ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่ามีการกระทำาที่ขัดต่อ

กฎหมายเลือกตั้ง	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมไม่อาจยกเลิกผลการ

เลือกตั้งได้	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งเนื่องมาจาก

ผลการเลือกตั้ง	(จำานวนคะแนนเสียง)	ที่เจ้าหน้าที่ประกาศไม่ตรงกับ

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ	แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น	แต่

ความผิดพลาดดังกล่าวมิได้ส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง

หรือเป็นการกระทำาที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด123	หรือกรณีที่

ผู้ถูกร้อง	(ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง)	

ประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ว่าอาจมีการจัดการเลือกตั้งระดับจังหวัด	

(élection	cantonale)	ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องอีกครั้งเนื่องจากศาล

ปกครองได้มีคำาพิพากษาให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งระดับจังหวัดในครั้ง

ก่อน124	จะเห็นว่าการกระทำาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายใดๆ	เลย	เพียงแต่เป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ตามปกติเท่านั้น

(2)  กรณทีีป่รากฏวา่มกีารกระทำาอนัขดัตอ่บทบญัญตัแิหง่

กฎหมายแตไ่มส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการเลอืกตัง้อยา่งมี

นัยสำาคัญ

	กรณีที่มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง	ยกตัวอย่าง

เช่น	การแจกใบปลิวหาเสียงเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำาหนด125	การให้

ขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ทีผ่ดิพลาดของสถานวีทิยเุพือ่สนบัสนนุผูส้มคัร

รายหนึง่126	มกีารปดิบงัปา้ยหาเสยีงของผูร้อ้ง	(ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่มไ่ด้

รับเลือก)	เป็นเวลา	3	วันในช่วงการหาเสียงแต่ก็ได้มีการแก้ไขให้กลับสู่	

สภาพเดิมก่อนวันลงคะแนนเสียง127	เป็นต้น	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

จะตอ้งพจิารณาเสมอวา่การกระทำาเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่คะแนนเสยีง

มากนอ้ยเพยีงใด	หากกระทบตอ่คะแนนเสยีงอยา่งมนียัสำาคญัถงึขนาด

เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้	คณะตุลาการรัฐธรรมนูญย่อมยกเลิก

ผลการเลือกตั้งดังกล่าว	แต่หากการกระทำาเหล่านี้ไม่กระทบต่อผล	

การเลือกตั้งหรือส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยจนไม่อาจเปลี่ยนแปลง	

ผลการเลือกตั้งได้	โดยเฉพาะในกรณีที่คะแนนเสียงของผู้ชนะทิ้งห่าง

คะแนนเสียงของผู้สมัครรายอื่นเป็นอย่างมาก	กรณีนี้เช่นนี้	หากพิสูจน์

ไม่ได้ว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้กระทำาความผิดย่อมไม่มีความ

จำาเป็นในการยกเลิกผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด

123	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	Const.,	26	mai	1993,	AN	Meuse,	1re	circ.,	
JO	30	mai	1993,	p.	7970
124	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	26	mai	1993,	AN	Manche,	5ème	
circ.	ibidem.	p.	7971

125	คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	8	avr.	1986,	AN	Yvelines,	Rec.	Cons.	
const.	p.	37
126	คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	20	oct.	1993,	AN	Nouvelle-Calédonie,	
1re	circ.,	JO	31	oct.	1993,	p.	15117
127	คำาวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	Cons.	const.,	9	oct.	1981,	AN	Haute-Loire,	2ème	
circ.	Rec.	Cons.	const.	p.	171
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1.3.6.4 การลงโทษในเชิงจริยธรรม

สุดท้ายนี้เป็นกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมิได้ใช้	

มาตรการใดๆ	เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผลการเลือกตั้ง	หากแต่

ใช้การลงโทษในเชิงจริยธรรม	(sanction	morale)	ผ่านการให้เหตุผล

ในคำาวินิจฉัยโดยใช้ถ้อยคำาที่รุนแรงเพื่อตำาหนิการกระทำาของผู้ถูกร้อง	

ยกตัวอย่างเช่น	การกระทำาของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำาที่	“น่ารังเกียจ

เป็นอย่างยิ่ง”	(particulièrement	condamnable)128	การใช้ถ้อยคำาเช่นนี้	

แม้จะไม่ส่งผลในทางกฎหมาย	แต่อาจส่งผลร้ายในทางการเมืองต่อ

ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งถัดไป129	นอกจากนี้	คู่แข่งใน

ทางการเมอืงหรอืประชาชนอาจนำาคำาวนิจิฉยัดงักลา่วมาใชเ้ปน็เครือ่งมอื	

โจมตีผู้สมัครรายนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย

2. การคัดค้านผลการเลือกตั้งในประเทศเยอรมนี:  
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง 
โดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ

ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศ

เยอรมนีในปัจจุบันมีรากฐานมาจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน		

(Verhältniswahlssystem)	ภายใต้รัฐธรรมนูญไวมาร์	 (Weimarer		

Verfassung)130	ซึง่ใชบ้งัคบัระหวา่ง	1918	–	1933	แมร้ะบบการเลอืกตัง้

ดังกล่าวจะสามารถสะท้อนเจตจำานงของประชาชนได้ค่อนข้างแม่นยำา	

แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง

อย่างรุนแรง	กล่าวคือ	เมื่อคิดคำานวณคะแนนเสียงเป็นสัดส่วนโดยตรง	

ทำาให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก	(ซึ่งมีจำานวนมากและแต่ละพรรคได้

คะแนนเสยีงนอ้ย)	สามารถมทีีน่ัง่ในสภาได	้ในบางชว่งมพีรรคขนาดเลก็	

ในสภาถึง	15	พรรค	ส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลทำาได้ยาก	และมีการ	

ยุบสภาบ่อยครั้ง	(ในช่วงเวลา	11	ปีมีรัฐบาลถึง	16	ชุด)131	เมื่อประเทศ

เยอรมนัมบีทเรยีนจากปญัหาดงักลา่วแลว้	การกอ่ตัง้ระบบการเลอืกตัง้

ทีป่รากฏอยูใ่นปจัจบุนัจงึหลกีเลีย่งทีจ่ะใชร้ะบบสดัสว่นเชน่เดมิ	รวมทัง้

ไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบเสียงข้างมาก	หากแต่ก่อตั้งระบบสัดส่วนผสม

ขึ้นใหม่	เรียกว่า	“ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่รวมถึงการกำาหนด	

128	คำาวนิจิฉยัคณะตลุาการรฐัธรรมนญู	Cons.	const.,	8	avr.	1986,	AN	Yvelines,	Rec.	Cons.	
const.	p.	37
129	MALIGNER,	B.	Ibid.	p.	770

130	มาตรา	22	แห่งรัฐธรรมนูญไวมาร์
131	โปรดด	ูบญุศร	ีมวีงศอ์โุฆษ.	(2542).	การเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง:	บทเรยีนจากเยอรมนั.	
กรุงเทพฯ:	สถาบันนโยบายศึกษา.	หน้า	11	–	14



117116 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตัวบุคคล”	(Personalisierte	Verhätniswahl)132	เพื่อแก้ไขปัญหาจาก

ระบบเลอืกตัง้เดมิทีเ่คยประสบมาและในขณะเดยีวกส็ามารถรกัษาขอ้ดี	

ของระบบสดัสว่นแบบเดมิไวไ้ด	้กลา่วอกีนยัหนึง่คอืเปน็ระบบการเลอืกตัง้	

ที่สะท้อนเจตจำานงของประชนได้ดี	แต่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน

เสถียรภาพทางการเมือง	อาจกล่าวได้ว่า	หากต้องการจะศึกษาหรือ

อ้างอิงระบบการเลือกตั้งแบบผสมก็คงจะหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงระบบ

สดัสว่นผสมของประเทศเยอรมนไีมไ่ด	้เนือ่งจากเปน็ระบบการเลอืกตัง้

แบบผสมที่มีประสิทธิภาพที่สุดระบบหนึ่งในปัจจุบัน

นอกจากระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนีจะมีลักษณะ

เฉพาะเปน็อยา่งยิง่แลว้	การตรวจสอบความสจุรติและเทีย่งธรรมในการ

เลือกตั้งของประเทศเยอรมนี	(Wahlprüfungsrecht)	ก็นับว่าเป็นระบบ

ที่มีความสลับซับซ้อนเช่นเดียวกับระบบเลือกตั้งที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎรซึง่มลีกัษณะแตกตา่งจากระบบการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้

ของประเทศอืน่ๆ	อยา่งมนียัสำาคญั	กลา่วคอื	รปูแบบการคดัคา้นผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเยอรมนีมีลักษณะ	2	ชั้น	

โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบโดยการเสนอคำาร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร

เปน็ชัน้แรก	และสามารถเสนอคำารอ้งดงักลา่วตอ่ศาลรฐัธรรมนญูในชัน้

ที่สอง	ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สภา	

ผูแ้ทนราษฎรชว่ยลดภาระของศาลรฐัธรรมนญูโดยการกลัน่กรองคำารอ้ง

คัดค้านผลการเลือกตั้งในชั้นแรก133	การพิจารณาระบบการคัดค้าน	

ผลการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนีจึงประกอบไปด้วย	2	ขั้นตอนอัน

ประกอบดว้ยการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรในเบือ้งตน้		

หากผู้เสนอคำาร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของสภาผู้แทน

ราษฎรกส็ามารถเสนอคำารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูในลำาดบัตอ่มา	จะเหน็วา่	

กระบวนการข้างต้นนี้มีองค์กรที่มีอำานาจวินิจฉัยถึง	2	องค์กร	โดยเป็น	

2	องคก์รทีโ่ดยปกตมิลีกัษณะการใชอ้ำานาจหนา้ทีแ่ตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิ		

การศึกษาระบบการคัดค้านผลการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนีจึงควร

ใชอ้งคก์รทีม่อีำานาจวนิจิฉยัเปน็เกณฑใ์นการแบง่แยก	ดงันัน้	ในเบือ้งตน้	

เราควรพิจารณาการคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อสภาผู้แทนราษฎร	

เสียก่อน	จากนั้นจึงสามารถพิจารณาการคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อ	

ศาลรัฐธรรมนูญในลำาดับถัดไป

2.1 ก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎร

		 การคดัค้านผลการเลอืกตัง้ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร	(Bundestag)	

เป็นช่องทางเบื้องต้นในการคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	ผู้เสนอคำาร้องคัดค้านไม่สามารถใช้สทิธิทางศาลได้หากมิได้เสนอ

132	ระบบดงักลา่วจะแบง่จำานวนผูแ้ทนออกเปน็	2	ชดุเทา่ๆ	กนั	ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้แตล่ะคนมสีทิธิ
ลงคะแนนเสียง	2	คะแนน	คะแนนหนึ่งเป็นการเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขต	อีกคะแนนเป็นการ
เลือกผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ	โดยการคิดคำานวณจะเริ่มจากการนับคะแนนเสียงประเภท
บัญชีรายชื่อก่อนเพื่อกำาหนดจำานวนผู้แทนทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะได้รับตามสัดส่วน	จากนั้น
จึงคำานวณคะแนนประเภทแบ่งเขต	ซึ่งจำานวนผู้แทนที่ได้จากระบบแบ่งเขตจะถูกนำาไปหักออก
จากจำานวนผู้แทนที่พรรคได้รับ	ส่วนจำานวนที่เหลือเป็นจำานวนผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ		
(จากการคำานวณตามสดัสว่น)	และเพือ่ปอ้งกนัปญัหาดา้นเสถยีรภาพทางการเมอืง	กฎหมายเลอืกตัง้	
เยอรมนัจงึกำาหนดใหพ้รรคทีไ่ดค้ะแนนเสยีงประเภทบญัชรีายชือ่ไมถ่งึ	5%	ไมไ่ดร้บัทีน่ัง่ในสว่น
ของบัญชีรายชื่อ;	โปรดดู	บุญศรี	มีวงศ์อุโฆษ.	อ้างแล้ว.	หน้า	36	–	45;	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	
(2559).	กฎหมายเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน.ี	กรงุเทพฯ:	
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	หน้า	44	–	54

133	H.	Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,		
S.	307	(308);	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	(2559).	อ้างแล้ว.	หน้า	61
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คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อสภาผู้แทนราษฎรและสภาดังกล่าว	

ได้วินิจฉัยชี้ขาดคำาร้องนั้นแล้ว	การพิจารณากระบวนการคัดค้านผล

การเลือกตั้งต่อสภาผู้แทนราษฎรแบ่งออกเป็น	4	ประเด็นดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้มีสิทธิเสนอคำาร้อง

		 ผู้มีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร

ประกอบไปด้วยบุคคล	3	ประเภท	ประเภทแรกคือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

ประเภทที่สองคือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	และประเภทที่

สามคือประธานสภาผู้แทนราษฎร

2.1.1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งเปน็บคุคล

ทีถ่อืสญัชาตเิยอรมนัและมอีาย	ุ18	ปบีรบิรูณใ์นวนัลงคะแนนเสยีง	โดย

บคุคลดงักลา่วจะตอ้งมภีมูลิำาเนาอยูใ่นสหพนัธรฐัอยา่งนอ้ย	3	เดอืน134	

ซึ่งคำาว่าภูมิลำาเนาในที่นี้หมายถึงสถานที่ปิดใดๆ	ก็ตามที่บุคคลใช้อยู่

อาศัยหรือหลับนอน	ในกรณีของรถบ้านหรือแพบ้านนั้น	หากจะนับ

เป็นที่อยู่อาศัยได้จะต้องเป็นรถหรือแพที่อยู่กับที่ติดต่อกันเป็นเวลา

นานหรอืมกีารเคลือ่นทีบ่า้งนานๆ	ครัง้135	นอกจากนีค้ณุสมบตัพิืน้ฐาน

ข้างต้นแล้ว	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ

เลอืกตัง้ตามคำาพพิากษาของศาล	บคุคลไรค้วามสามารถ	หรอืผูม้อีาการ

ป่วยทางจิตและอยู่ในการควบคุมของสถานบำาบัด136

		 แม้บุคคลจะมีคุณสมบัติต่างๆ	ครบถ้วน	แต่การจะใช้สิทธ	ิ

ลงคะแนนได้นั้นบุคคลจะต้องทำาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

ระหว่างช่วงเวลา	20	ถงึ	16	วนัก่อนวนัลงคะแนนเสียง	โดยแต่ละบคุคล

สามารถลงทะเบียนดังกล่าวได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียวเท่านั้น	หากมิได้

ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ไม่สามารถใช้สิทธ	ิ

ของตนในวันลงคะแนนได้137

		 แต่อย่างไรกต็าม	การทีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้จะไปใช้สทิธหิรอืไม่นัน้	

ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด138	กล่าว

อีกนัยหนึ่งก็คือ	ผู้มีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกต้ังสมาชิก	

สภาผู้แทนราษฎรไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	นอกจากนีบ้ทบญัญตัว่ิาด้วยคณุสมบตัิ

ของคู่ความในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือคดีปกครองก็ไม่มีผล	

กระทบใดๆ	ต่อคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้ง139	

เพราะฉะนั้น	คุณสมบัติเดียวของผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งก็คือ

เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น

2.1.1.2 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประเทศเยอรมนีมีลักษณะเป็นรัฐรวมประเภทสหพันธรัฐ	

กล่าวคือเป็นรัฐที่ประกอบไปด้วยรัฐสมาชิกจำานวนหนึ่งซึ่งยังคงมี

134	มาตรา	12	(1)	รัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
135	มาตรา	12	(3)	รัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
136	มาตรา	13	รัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง

137	มาตรา	14	และ	17	รัฐบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
138	C.	Hillgruber/C.	Goos,	Verfassungsprozessrecht,	3.	Aufl.	2011,	§	10	Rn.	768;	H.	
Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,	S.	309;	
อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	65
139	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	1,	87	(89);	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	67,	
146	(147);	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.
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อำานาจอธิปไตยในอยู่และในขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของ

สหพันธ์140	ดังนั้นองค์กรที่ทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้งจึงมีทั้งระดับรัฐและ

ระดับสหพันธรัฐ	โดยองค์กรในระดับที่มีบทบาทสำาคัญในการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่ด้วยกัน	2	องค์กรคือ	คณะกรรมการ	

การเลอืกตัง้ในระดบัรฐั	และคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในระดบัสหพนัธ์

		 คณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับรัฐมีหน้าที่ในการรวบรวม

ผลการเลือกตั้งในระดับรัฐ	ดังนั้นในทุกๆ	รัฐสมาชิกจะมีคณะกรรมการ

ดังกล่าว	1	ชุด	แต่ละชุดจะมีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1	คน	

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลของแต่ละรัฐ	ส่วนคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งในระดับสหพันธ์มีหน้าที่ในการรวบรวมผลการเลือกตั้ง

ทั้งหมดในสหพันธ์รวมทั้งมีหน้าที่ในการประกาศผลการเลือกตั้งด้วย	

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับสหพันธ์เข้าสู่ตำาแหน่งโดย

การแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	โดยคณะกรรมการ

การเลือกต้ังทั้ง	2	ชุดนี้มีลักษณะที่เป็นอิสระจากรัฐบาลพอสมควรเพื่อ

เป็นการประกันความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่141

		 ในแง่ของการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการ

เลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในระดับรัฐและในระดับ

สหพันธรัฐมีอำานาจในการเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรต่อสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง142

2.1.1.3 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐ	(Bundestag-

spräsident)	มาจากเลอืกกนัเองระหวา่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจำานวน	

299	คน	มอีำานาจหนา้ทีใ่นการควบคมุระเบยีบและการดำาเนนิการประชมุ

ต่างๆ	รวมทั้งการควบคุมความสงบเรียบร้อยของสภาผู้แทนราษฎร143	

นอกจากนีป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรยงัมอีำานาจในเสนอคำารอ้งคดัคา้น

ผลการเลือกตั้งต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย144

2.1.2 เงื่อนไขและรูปแบบของคำาร้อง

		 ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ

ต้องเสนอคำาร้องต่อสภาผูแ้ทนราษฎรภายใน	2	เดอืนนบัแต่วนัเลอืกตัง้	

กระบวนการตรวจสอบผลการเลือกต้ังจะเริ่มโดยสภาผู้แทนราษฎรโดย

ปราศจากคำาร้องไม่ได้	ซึง่คำาร้องดงักล่าวจะต้องมกีารทำาเป็นลายลกัษณ์

อกัษรอธบิายเหตแุห่งการคดัค้านมาให้ครบถ้วน	การบรรยายคำาร้องทีไ่ม่

สมบูรณ์อาจส่งผลถึงคำาวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎร	เนื่องจากสภาจะ

พจิารณาคำาร้องในขอบเขตเนือ้หาทีผู่ร้้องบรรยายมาเท่านัน้	ไม่สามารถ

พิจารณานอกเหนือจากเหตุผลที่ปรากฏในคำาร้อง145	อนึ่ง	การบรรยาย

คำาร้องดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร		

แต่ยังส่งผลต่อการเสนอคำาร้องในช้ันที่สองต่อศาลรัฐธรรมนูญดังจะได้

อธิบายในส่วนถัดไป

140	โปรดดู	ฐากูร	ศิริยุทธ์วัฒนา.	อ้างแล้ว.	หน้า	57
141	K.	Braunias,	Das	parlementarische	Wahlrecht,	2.	Bd.,	Berlin	u.	Leipzig	1932,	S.	135;	
อ้างถึงใน	บุญศรี	มีวงศ์อุโฆษ.	อ้างแล้ว.	หน้า	30	–	31
142	มาตรา	2	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง

143	มาตรา	40	แห่งรัฐธรรมนูญ
144	มาตรา	2	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
145	H.	Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,		
S.	307;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	63
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2.1.3 การพิจารณาคำาร้อง

		 แม้กฎหมายจะกำาหนดให้ผูม้สีทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรเสนอคำาร้องต่อสภาผู้แทนราษฎร	แต่การพิจารณา

คำาร้องดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากการพิจารณาหรือลงมติรับร่าง

กฎหมายที่มีลักษณะเป็นเรื่องทางการเมืองโดยแท้	โดยการพิจารณา

คำาร้องคดัค้านผลการเลือกตัง้จะต้องเป็นการพิจารณาในลกัษณะเดยีวกับ	

การพจิารณาคดโีดยองค์กรตลุาการ	เนือ่งจากหากปล่อยให้การตรวจสอบ	

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำาโดยสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในลักษณะเดยีวกนักบัเรือ่งทางการเมอืง	การตรวจสอบเช่นว่านัน้	

ย่อมไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการประกนัความสจุรติและเทีย่งธรรม

ของการเลือกตั้งได้146

		 การพิจารณาคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งจะกระทำาโดย	

คณะกรรมการตรวจสอบผลการเลือกต้ัง	(Wahlprüfungsausschuss)		

ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการจำานวน	9	คนมาจากการเลอืกกนัเองระหว่าง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร147	โดยหนึง่ในกรรมการตรวจสอบผลการเลอืกตัง้	

จะเป็นผู้รับผิดชอบสำานวน148	คณะกรรมการดังกล่าวมีอำานาจในการ

พิจารณาว่าผู้มีสิทธิคัดค้านได้เสนอคำาร้องมาโดยชอบด้วยเงื่อนไขและ

รูปแบบตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือไม่	รวมทั้งพิจารณาข้อเท็จจริงและ

พยานหลกัฐานต่างๆ	ตามทีป่รากฏในคำาร้อง149	ซึง่คณะกรรมการจะนำา

วธิพีจิารณาความแพ่งมาปรบัใช้ตามสมควรแก่กรณี150	และการพจิารณา

ทั้งหมดนี้จะต้องจัดโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ151	ทั้งนี้คณะกรรมการ

ดังกล่าวรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของกฎหมายเลอืกตัง้	

แต่อย่างใด152

2.1.4 การวินิจฉัยคำาร้อง153

		 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคำาร้องคัดค้านเสร็จสิ้นแล้วจะ

ต้องทำาการลงมติโดยลับเพื่อจัดทำาคำาวินิจฉัยพร้อมเหตุผลประกอบ154	

เมื่อมีคำาวินิจฉัยแล้วคณะกรรมการจะต้องส่งคำาวินิจฉัยต่อสภาผู้แทน

ราษฎรเพือ่พจิารณาในลำาดบัต่อไป155	โดยการวนิจิฉยัคำาร้องคดัค้านนีใ้ห้

ใช้มติเสียงข้างมากธรรมดา156	ทั้งนี้	คณะกรรมการจะต้องส่งคำาวินิจฉัย

ดังกล่าวไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วัน

ก่อนการวินิจฉัยโดยสภาผู้แทนราษฎร157

		 แม้กระบวนการตรวจสอบผลการเลอืกตัง้โดยสภาผูแ้ทนราษฎร

จะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่ตรวจสอบ

คำาร้องดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการวินิจฉัยคดีขององค์กรตุลาการ		

โดยมจีดุประสงค์เพ่ือลดภาระหน้าทีข่องศาลรฐัธรรมนูญรวมทัง้กล่ันกรอง	

คำาร้องคดัค้านก่อนทีผู่ร้้องจะเสนอต่อศาลรฐัธรรมนญู	แต่อย่างไรกต็าม	

146	C.	Hillgruber/C.	Goos,	Verfassungsprozessrecht,	3.	Aufl.	2011,	§	10	Rn.	753;	อ้าง
ถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.
147	มาตรา	3	วรรคสอง	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
148	มาตรา	5	วรรคแรก	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
149	มาตรา	5	–	8	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
150	มาตรา	9	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง

151	โปรดดู	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	63
152	C.	Hillgruber/C.	Goos,	Verfassungsprozessrecht,	3.	Aufl.	2011,	§	10	Rn.	754;	H.	
Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,	S.	308;	
อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	64
153	โปรดดู	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	63	–	64	
154	มาตรา	10	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
155	มาตรา	11	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
156	มาตรา	13	วรรคแรก	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
157	มาตรา	12	รัฐบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบการเลือกตั้ง
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ในทางปฏิบัติกลับพบว่าสภาผู้แทนราษฎรมีคำาวินิจฉัยยกคำาร้องของ	

ผู้มีสิทธิคัดค้านเกือบทั้งหมด	โดยในการพิจารณาคำาร้องของสภาผู้แทน

ราษฎรในหลายกรณมีลีกัษณะคล้ายกบัการประวงิเวลาในการตรวจสอบ

ผลการเลือกตั้งให้ล่าช้าออกไป	เพราะฉะนั้นในบางกรณีกระบวนการ	

ตรวจสอบดังกล่าวกลับกลายสภาพเป็นกระบวนการขัดขวางการ

ตรวจสอบผลการเลือกตั้ง	(Wahlprüfungsverhinderungsverfahren)		

ไปเสียเอง158

		 เมื่อได้พิจารณากระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิก	

สภาผู ้แทนราษฎรต่อสภาผู ้แทนราษฎรของประเทศเยอรมนีแล้ว		

เราอาจสรุปได้ว่า	แม้จะมีการกำาหนดกระบวนพิจารณาออกมาอย่าง

เป็นระบบและมุ่งหวังจะให้สภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าท่ีเสมือนองค์กร

ตุลาการในกรณีนี้ก็ตาม	แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาสามารถยืนยันได้ว่า	

สภาผู้แทนราษฎรไม่อาจรับบทบาทดังกล่าวได้	การกำาหนดให้ผู้มีสิทธ	ิ

คัดค้านต้องเสนอคำาร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะมีสิทธิเสนอ

คำาร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นการสร้างภาระให้กับผู้มีสิทธิคัดค้าน

เกินจำาเป็น	รวมท้ังเป็นการประวิงเวลาในการทำาหน้าที่ตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญ

2.2 ก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้งต่อศ�ลรัฐธรรมนูญ

		 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ	(Bundesverfassungsgericht)	

ประกอบไปด้วยตุลาการจำานวน	16	คนซึ่งแบ่งออกเป็น	2	องค์คณะ	

องค์คณะละ	8	คน	โดยเป็นการแบ่งในลกัษณะถาวรคอืกำาหนดองค์คณะ	

ตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำาแหน่งและไม่มีการสลับสับเปลี่ยนจนพ้นจากวาระ

การดำารงตำาแหน่ง159

	 มีอำานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้องคัดค้านผลการ	

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อจากสภาผู้แทนราษฎร	กล่าว

อีกนัยหนึ่งคือการคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อม	ี

คำาวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน	ผู ้มีสิทธิ	

คดัค้านไม่สามารถเสนอคำาร้องโดยตรงต่อศาลรฐัธรรมนญูได้หากยงัมไิด้	

เสนอคำาร้องดงักล่าวต่อสภาผูแ้ทนราษฎร	โดยการพจิารณากระบวนการ

คัดค้านผลการเลือกต้ังต่อศาลรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น	4	ประเด็น	

ดังต่อไปนี้

2.2.1 ผู้มีสิทธิเสนอคำาร้อง

		 ผู้มีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยบุคคล	3	ประเภทดังนี้

2.2.1.1 ผูร้อ้งคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร

บุคคลที่มีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญประเภทแรกคือบุคคลที่ได้เสนอ

158	W.	Hoppe,	Die	Wahlprüfung	durch	den	Bundestag	(Art.	41	Abs.	1	Satz	1	GG)	–		
ein	“Wahlprüfungs-verhinderungsverfahren”?,	 in:	DVBl	1996,	S.	344;	H.	Lackner,		
Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,	S.	308;	อ้างถึงใน	
ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	64

159	วรเจตน์	ภาคีรัตน์.	(2546).	วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ:	ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของ
ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย.	กรุงเทพฯ:	วิญญูชน.	หน้า	23
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คำาร้องคัดค้านเช่นว่านั้นต่อสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร

ได้มีคำาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวแล้ว	กล่าวคือ	ในฐานะผู้ร้องย่อมมีสิทธิ	

ในการเสนอคดัคา้นคำาวนิจิฉยัของสภาผูแ้ทนราษฎร	(ในทางปฏบิตัสิภา	

ผู้แทนราษฎรจะยกคำาร้องเสมอ)	ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่า

คำาวินิจฉัยถูกต้องเที่ยงธรรมหรือไม่เพียงใด160

2.2.1.2 ผู้ไดร้บัผลกระทบจากคำาวนิจิฉยัของสภาผูแ้ทน

ราษฎร

เมื่อผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งมีสิทธิในการคัดค้าน	

คำาวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ในทางกลับกัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ถูกร้องย่อมมีสิทธิในการคัดค้าน	

คำาวนิจิฉยัของสภาผูแ้ทนราษฎรเชน่กนั161	แตอ่ยา่งไรกต็ามในทางปฏบิตั	ิ

สภาผู้แทนจะยกคำาร้องคัดค้านที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตลอดมา	

การใช้สิทธิคัดค้านคำาวินิจฉัยของสภาโดยผู้ถูกร้องจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น	

ได้ยาก162

2.2.1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

		 นอกจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องแล้ว	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำานวนสมาชิกทั้งหมดก็มีสิทธิในการ

เสนอคำาร้องคดัค้านคำาวนิจิฉยัของสภาผูแ้ทนราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เช่นกัน163

2.2.2 เงื่อนไขและรูปแบบของคำาร้อง

		 ผูร้้องจะต้องทำาคำาร้องคดัค้านเป็นหนงัสอืบรรยายรายละเอยีด

ต่างๆ	ทีผู่ร้้องต้องการจะโต้แย้งคำาวนิจิฉยัของสภาผูแ้ทนราษฎร	รวมทัง้	

รายละเอยีดเกีย่วกบัความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้ทีผู่ร้้อง

ประสงค์จะคดัค้าน164	และจะต้องเสนอคำาร้องดงักล่าวต่อศาลรฐัธรรมนญู

ภายใน	2	เดือนนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรมีคำาวินิจฉัย165

		 อนึ่ง	คำาร้องที่ผู้ร้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญในที่นี้คือคำาร้อง	

ที่คัดค้านคำาวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการตรวจสอบผล	

การเลือกตั้ง	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ร้องเสนอคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือโต้แย้งการยกคำาร้องของสภาผู้แทนราษฎร	เพราะฉะนั้น	ประเด็น

ต่างๆ	ในคดจีะต้องเป็นประเดน็ทีผู่ร้้องเคยบรรยายไว้ในคำาร้องคดัค้านผล

การเลอืกตัง้ทีเ่สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรมาก่อน	ผูร้้องไม่มสีทิธหิยบิยก

ประเดน็อืน่ๆ	ทีไ่ม่เคยกล่าวอ้างในคำาร้องเดมิให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั166	

2.2.3 การพิจารณาคำาร้อง

		 กรณีของการพิจารณาคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อสภา	

ผู้แทนราษฎรนั้น	สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจพิจารณาว่าการเลือกตั้งท่ี	

ผูร้้องคดัค้านนัน้ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่	แต่ไม่มอีำานาจในการพจิารณา

ว่ากฎหมายเลอืกตัง้นัน้ขดัหรอืแย้งกบัรฐัธรรมนญูหรอืไม่	อย่างไรกต็าม	

ในกรณีของการพิจารณาคำาร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น	นอกจากจะมี

160	C.	Hillgruber/C.	Goos,	Verfassungsprozessrecht,	3.	Aufl.	2011,	§	10	Rn.	754;	อา้งถงึใน		
ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	65
161	มาตรา	48	วรรคแรก	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
162	โปรดดู	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	65
163	มาตรา	48	วรรคแรก	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ;	โปรดดู	ปูนเทพ		
ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.

164	O.	Klein,	Wahlprüfungsbeschwerde,	in:	E.	Benda/E.	Klein/ders.,	Verfassungsprozess-
recht,	3.	Aufl.	2012,	§	35	Rn.	1249;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	66
165	มาตรา	48	วรรคแรก	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
166	O.	Klein,	Wahlprüfungsbeschwerde,	in:	E.	Benda/E.	Klein/ders.,	Verfassungsprozess-
recht,	3.	Aufl.	2012,	§	35	Rn.	1247;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.
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อำานาจพิจารณาในประเด็นเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	ศาลยังมี

อำานาจในการพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น	

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกด้วย167

		 ในขณะท่ีคำาร้องอยูใ่นกระบวนการพจิารณาของศาลรัฐธรรมนญู	

ผู้ร้องมีสิทธิในการถอนคำาร้องได้ทุกเม่ือ	แต่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ

เหน็ว่าเกีย่วข้องกบัประโยชน์สาธารณะ	ศาลรฐัธรรมนญูมอีำานาจปฏเิสธ

การถอนคำาร้องดังกล่าวและพิจารณาคดีต่อไปได้168

	 ในกรณีทีม่กีารยบุสภาหรอืวาระการดำารงตำาแหน่งของสมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย	การ

พิจารณาคดีย่อมสิ้นสุดลงไปโดยปริยายเน่ืองจากคำาวินิจฉัยของศาลไม่

อาจมผีลต่อการดำารงตำาแหน่งของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีถ่กูคดัค้าน

อีกต่อไป	อย่างไรก็ตาม	หากศาลมีความเห็นว่าการพิจารณาคดีต่อไป

จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	ศาลย่อมมีอำานาจในการพิจารณาและ

วินิจฉัยคดีดังกล่าวได้	ยกตัวอย่างเช่น	ในกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัย

ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีนั้นชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือไม่	เป็นต้น169

2.2.4 การวินิจฉัยคำาร้อง

		 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าการเลือกตั้งที่มีการ

คัดค้านนั้นปรากฏความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่าง

ร้ายแรง	ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจยกเลิกผลการเลือกตั้งดังกล่าวได	้

ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ดังกล่าวต้องพ้นจากตำาแหน่ง170	อย่างไรก็ตาม	มิใช่ทุกกรณีที่ปรากฏ

ความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายจะนำาไปสู่การยกเลิก	

ผลการเลือกตั้งเสมอไป	กล่าวคือ	ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องคำานึงถึง	

ความร้ายแรงของความบกพร่องนั้นๆ	ด้วย171	นอกจากนี้	ผลของ	

คำาวินิจฉัยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีผู้ถูกร้องรับตำาแหน่ง	แต่จะมีผล	

นับแต่วันที่มีคำาวินิจฉัยเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้คำาวินิจฉัยส่งผลกระทบต่อ

การกระทำาท้ังหลายท่ีผู้ถูกร้องได้กระทำาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร172	อนึ่ง	ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายเลือกต้ังท่ีใช้ในการจดัการเลือกต้ังนัน้ขดัหรอืแย้งต่อบทบัญญติั

แห่งรัฐธรรมนูญ	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสหพันธรัฐ	

ในคราวนั้นจะต้องถูกยกเลิกทั้งหมด	แม้คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง	

จะมุง่หมายให้ยกเลกิเฉพาะผลการเลอืกต้ังในเขตทีผู้่ร้องโต้แย้งเท่านัน้173

167	W.	Schreiber,	Das	Bundesverfassungsgericht	als	Wahlprüfungsgericht,	in:	DVBl	2010,	
S.	614;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.
168	O.	Klein,	Wahlprüfungsbeschwerde,	in:	E.	Benda/E.	Klein/ders.,	Verfassungsprozess-
recht,	3.	Aufl.	2012,	§	35	Rn.	1253;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	เรื่องเดียวกัน.
169	H.	Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,		
S.	309;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	67

170	W.	Schreiber,	Das	Bundesverfassungsgericht	als	Wahlprüfungsgericht,	in:	DVBl		
2010,	S.	613;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	68
171	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	103,	111	(134)
172	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	121,	266	(313)
173	C.	Hillgruber/C.	Goos,	Verfassungsprozessrecht,	3.	Aufl.	2011,	§	10	Rn.	790;		
อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	69
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		 กรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่าเป็นความบกพร่องทีร้่ายแรง

จนนำาไปสู่การยกเลิกผลการเลือกตั้งมีหลายกรณี174	ยกตัวอย่างเช่น		

การเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยความ

ต้องการของผู้บริหารพรรคแต่เพียงฝ่ายเดียว	(กระบวนการคัดเลือก

ผู้สมัครภายในพรรคปราศจากส่วนร่วมของสมาชิกพรรค)	ซึ่งเป็นการ

กระทำาท่ีขัดต่อหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง175	การนับ

คะแนนเสียงผิดพลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ดังกล่าว176	หรือกรณีที่รัฐบาลได้ทำาการประชาสัมพันธ์ผลงานของตน	

ในช่วงก่อนการเลอืกตัง้ซึง่กระทบต่อความเสมอภาคทางโอกาสระหว่าง

พรรคการเมืองทั้งหลาย177	เป็นต้น

174	โปรดดู	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	69	
175	H.	Lackner,	Grundlagen	des	Wahlprüfungsrechts	nach	Art.	41	GG,	in:	JuS	2010,		
S.	310;	อ้างถึงใน	ปูนเทพ	ศิรินุพงศ์.	อ้างแล้ว.	หน้า	68
176	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	85,	148	(157	f.)
177	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	BVerfGE	103,	111	(130	f.)

3. บทสรุป: สาระส�าคัญของการคัดค้านผลการเลือกตั้ง
ในต่างประเทศ

เมือ่ไดท้ำาการพจิารณากระบวนการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ของ

ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีเสร็จสิ้นแล้วจะพบว่าทั้ง	2	ระบบมีสาระ

สำาคญัหลายประการทีต่รงกนั	แมจ้ะปรากฏขอ้แตกตา่งอยูพ่อสมควรกต็าม	

เพื่อหาข้อสรุปว่ากระบวนการคัดค้านการเลือกตั้งควรจะมีสาระสำาคัญ

เช่นไรพร้อมอธิบายเหตุผลสนับสนุน	เราควรเปรียบเทียบกระบวนการ

คัดค้านผลการเลือกตั้งของทั้ง	2	ประเทศไปพร้อมๆ	กับวิเคราะห์ข้อดี

ข้อเสียต่างๆ	ของทั้ง	2	ระบบ	จากนั้นจึงจะสามารถสังเคราะห์บทสรุป

ของกระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพออกมาได้

3.1  ขอ้เปรยีบเทยีบระหว�่งกระบวนก�รคดัค�้นผลก�รเลอืกตัง้

ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี

	 ข้อเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

ของทั้ง	2	ประเทศอย่างสามารถแบ่งออกเป็น	4	ประเภทดังนี้

		 3.1.1 ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้ง

	 ผู ้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

ของประเทศฝรั่งเศสมีเพียงบุคคล	2	ประเภทคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ	

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกต้ัง	ในขณะทีร่ะบบของประเทศเยอรมนนีัน้เปิดโอกาส

ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้ังในระดับรัฐและสหพันธรัฐ		

รวมทัง้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมอีำานาจในการเสนอคำาร้องดงักล่าวด้วย		

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่าคำาร้องแทบทั้งหมดล้วนมีที่มาจาก
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ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น	เราอาจสรุปได้ว่า	ในแง่ของผู้มีสิทธิคัดค้านผล	

การเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีบทบาทมากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้มีสิทธิ

คัดค้านอื่นๆ	ดังนั้นกระบวนการคัดค้านผลการเลือกตั้งจำาเป็นจะต้อง

กำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

		 การกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้ง

นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีอำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและระบอบ

ประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง	เนื่องจากเมื่ออำานาจอธิปไตยเป็น

ของปวงชน	โดยประชาชนสามารถแสดงออกผ่านการแสดงเจตจำานง

กำาหนดตัวผู้แทนราษฎรในการเลือกต้ังซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน		

(démocratie	représentative)	การปล่อยให้รฐัสามารถผกูขาดการตรวจสอบ	

ความสุจริตและเท่ียงธรรมแต่ฝ่ายเดียวย่อมเป็นการลดทอนความเป็น

เจ้าของอำานาจอธิปไตยของประชาชน	กล่าวคือ	เมื่อเกิดความบกพร่อง

หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นในกระบวนการเลือกตั้ง	(ไม่ว่าจะ

โดยรัฐหรือบุคคลธรรมดา)	เหตุดังกล่าวย่อมกระทบต่อเจตจำานงของ

ประชาชนทีไ่ด้แสดงออกผ่านการลงคะแนนเสยีงไป	เพือ่เป็นการปกป้อง

เจตจำานงของตนเอง	ประชาชนควรจะมสีทิธใินการคดัค้านผลการเลอืกตัง้	

ที่ประชาชนเชื่อว่าไม่ถูกต้องตรงกับเจตจำานงของพวกเขาโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิง่หากความบกพร่องดงักล่าวเกดิขึน้โดยรฐั		

ประชาชนย่ิงต้องเป็นผู้มีบทบาทในการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบ	

การทำาหน้าที่จัดการเลือกตั้งของรัฐยิ่งกว่ากรณีของการกระทำาความผิด

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง

		 ทั้งนี้	แม้ทั้ง	2	ประเทศจะมีการกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถคดัค้านผลการเลอืกตัง้ได้	แต่ปรากฏความแตกต่างในรายละเอยีด

ที่สำาคัญอยู่ประการหนึ่ง	กล่าวคือ	ในประเทศฝรั่งเศส	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

ท่ีสามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งได้จะต้องเป็นผู ้ที่ได ้ไปใช้สิทธิ	

ลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งท่ีต้องการจะคัดค้านเท่าน้ัน	ผู้ท่ีไม่ได้ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตอื่นย่อมไม่มีสิทธิในการ

คดัค้านผลการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้นัน้ๆ	แต่อย่างใด	ในขณะทีป่ระเทศ

เยอรมนีนั้นกำาหนดให้ผู้ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังสามารถคัดค้านผลการเลือกต้ัง

ได้ในทกุกรณไีม่ว่าจะเป็นผูไ้ปใช้สทิธเิลอืกตัง้หรอืไม่กต็าม	ความแตกต่าง

ดงักล่าวล้วนมข้ีอดข้ีอเสยีทีแ่ตกต่างกนั	ในกรณขีองประเทศเยอรมนนีัน้	

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิในการ

คัดค้านผลการเลือกตั้งได้	เมื่อผู้มีสิทธิคัดค้านมีจำานวนมากอาจส่งผล

ให้การตรวจสอบความผิดปกติของกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชน

มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางปฏิบัติ	เพราะผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	

ก็อาจเป็นผู้ที่ทราบข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ของการเลอืกตัง้กไ็ด้	แต่อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาจากเหตผุลทางทฤษฎี

แล้วจะพบว่าการคัดค้านผลการเลือกตั้งก็คือการปกป้องความสุจริต	

และเที่ยงธรรมของเจตจำานงทางการเมืองที่ประชาชนได้แสดงออกไป		

ผูท้ีไ่ม่ได้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ย่อมไม่มเีจตจำานงทางการเมอืงในการเลอืกตัง้	

ดังกล่าว	หากกำาหนดให้บุคคลเหล่านี้สามารถคัดค้านผลการเลือกต้ัง	

อนัเกดิจากเจตจำานงของผูอ้ืน่ย่อมเป็นเรือ่งทีอ่ธบิายในทางทฤษฎไีด้ยาก		

เราอาจสรุปได้ว่า	ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งควรจะเป็นผู้ที่ได้ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งในครั้งนั้น

	 3.1.2 เง่ือนไขและผลของคำาร้อง

	 ในประเทศฝรัง่เศส	ผูม้สีทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้จะต้องเสนอ

คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูภายใน	10	วนันบัแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้		

ในส่วนของประเทศเยอรมน	ีผูม้สีทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้สามารถเสนอ

คำาร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในเวลา	2	เดือนนับแต่วันประกาศ
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	 3.1.3 องค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้อง

		 องค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้องเป็นประเด็น

ที่ปรากฏความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างทั้ง	2	ประเทศ	กล่าวคือ	

ระบบของประเทศฝรั่งเศสกำาหนดให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ	(conseil	

constitutionnel)	เป็นองค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้อง	

ดังกล่าวเพียงองค์กรเดียว	โดยคำาวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

มีผลเป็นท่ีสุดในทางกฎหมาย	ในขณะท่ีประเทศเยอรมนีเป็นระบบการ

คดัค้านผลการเลือกต้ัง	2	ช้ัน	กล่าวคอืผูร้้องจะต้องเสนอคำาร้องคดัค้าน

ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร	(Bundestag)	เสยีก่อน	จนเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรมี

คำาวนิิจฉยัแล้วผูร้้องจึงจะมสีิทธใินการโต้แย้งคำาวนิิจฉัยดงักล่าวตอ่ศาล

รฐัธรรมนญู	(Bundesverfassungsgericht)	ภายใน	2	เดอืนนบัแต่วนัทีม่ี

คำาวินิจฉัย	โดยมีคำาอธิบายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทำาหน้าท่ีกลั่นกรอง	

คำาร้องและลดภาระของศาลรฐัธรรมนญูได้	แต่อย่างไรก็ตาม	ในทางปฏบิตัิ	

กลบัปรากฏว่าสภาผูแ้ทนราษฎรมกัจะปฏเิสธคำาร้องของประชาชนเสมอ	

(แม้จะมีการออกแบบให้วิธีการพิจารณาของสภามีลักษณะเหมือนกับ

การพิจารณาคดีของศาลก็ตาม)	และในบางกรณีมีลักษณะเป็นการ

ประวิงเวลาในการพิจารณาคำาร้องให้นานออกไปอีกด้วย	จึงอาจกล่าว

ได้ว่าการกำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจในการพิจารณาคำาร้อง

ดังกล่าวนั้นเป็นขั้นตอนที่สร้างภาระให้แก่ประชาชนและกลายเป็น

มาตรการทีเ่ปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมอืงถ่วงเวลาในการตรวจสอบความชอบ	

ด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งไปในที่สุด	ซึ่งในทางปฏิบัติประชาชน	

ก็จะต้องใช้สิทธิทางศาลโดยการเสนอคำาร้องโต้แย้งคำาวินิจฉัยของ	

สภาผู้แทนราษฎรต่อศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี

	 	แม้เราไม่อาจสรุปได้ว่าการกำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมี

อำานาจในการพจิารณาคำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้จะไม่มปีระสทิธภิาพ

ผลการเลือกต้ัง	จะเห็นได้ว่าระยะเวลาดังกล่าวมีความแตกต่างกันมาก

พอสมควร	อาจกล่าวได้ว่าระบบของประเทศฝรัง่เศสเน้นความมัน่คงใน

สถานะของผูแ้ทนราษฎรเป็นสำาคญั	จงึกำาหนดระยะเวลาในการคดัค้าน

ไว้เพียง	10	วัน	เพื่อให้การดำาเนินงานในทางนิติบัญญัติมีความมั่นคง

และชัดเจนตั้งแต่แรก	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราสามารถทราบได้แน่นอน

ตัง้แต่	10	วนัแรกของการประกาศผลการเลอืกต้ังแล้วว่าจำานวนผูแ้ทนที่

แน่นอนมจีำานวนเท่าใด	มกีารคดัค้านผลการเลอืกตัง้เกดิขึน้จำานวนท่ีเขต		

และอาจกระทบต่อสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนกี่คน		

ในขณะเดยีวกนัระยะเวลา	2	เดอืนในกรณขีองประเทศเยอรมนกีม็ข้ีอดี

สำาหรับผู้ร้องเนื่องจากมีระยะเวลาในการเตรียมร่างคำาร้องและรวบรวม

พยานหลักฐานต่างๆ	เพื่อนำาเสนอในกระบวนการพิจารณาคำาร้อง		

เราไม่อาจสรุปได้อย่างแน่นอนตายตัวว่าระยะเวลาในการเสนอคำาร้อง

ควรจะกำาหนดไว้อย่างไร	เพียงแต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรจะสั้นหรือ

ยาวจนเกินไปและควรจะกำาหนดให้เหมาะสมกับกระบวนพิจารณาและ

วินิจฉัยทั้งระบบของแต่ละประเทศ

		 อนึ่ง	ทั้ง	2	ระบบดังกล่าวไม่ปรากฏกระบวนการตรวจสอบ

ความสุจริตและเท่ียงธรรมก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด	

การเสนอคำาร้องคัดค้านจะต้องกระทำาหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง

เสมอ

		 ในประเด็นเกี่ยวกับผลของคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนั้น	

ระบบของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นกำาหนดให้การเสนอคำาร้อง

คัดค้านผลการเลือกตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะผู้แทนราษฎรของ	

ผู้ถูกร้อง	ผู้ถูกร้องจะพ้นจากตำาแหน่งก็ต่อเมื่อมีคำาวินิจฉัยของคณะ

ตลุาการรฐัธรรมนญู	(หรือศาลรัฐธรรมนญูในกรณขีองประเทศเยอรมน)ี	

ให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวเท่านั้น	ซึ่งผลของ	

คำาวินิจฉัยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ถูกร้องรับตำาแหน่งแต่อย่างใด
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ในทุกกรณีหรือทุกระบบกฎหมาย	แต่อาจกล่าวได้ว่าการใช้อำานาจ

ในการพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้องดังกล่าวควรจะกระทำาโดยองค์กร

ตุลาการมากกว่าองค์กรนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร	เนื่องจากองค์กร

ตุลาการมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมายและ

มีวิธีพิจารณาคดีที่สามารถประกันความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้แก่คู่ความ	

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเมือ่เทยีบกบัองค์กรอืน่ๆ	นอกจากนีก้ารคดัค้าน	

ผลการเลือกตั้งนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะผู ้แทนของสมาชิก

พรรคการเมืองต่างๆ	ในสภาผู้แทนราษฎร	การให้สภาผู้แทนราษฎร

วินิจฉัยเร่ืองดังกล่าวย่อมขัดต่อหลักความเป็นกลางอย่างเห็นได้ชัด		

ดงันัน้	การกำาหนดให้องค์กรตลุาการเป็นผูม้อีำานาจวนิจิฉยัเรือ่งดงักล่าว

จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน

		 อนึง่	มีข้อสงัเกตเกีย่วกบัอำานาจของคณะตลุาการรฐัธรรมนญู

ของประเทศฝรั่งเศสและศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับ

การพิจารณาคดีเลือกตั้งที่น่าสนใจอีก	2	ประการดังนี้

		 ประการแรก	องค์กรตลุาการของทัง้	2	ประเทศใช้ระบบไต่สวน

ในการพิจารณาคดี	กล่าวคือ	คณะตุลาการหรือศาลมีอำานาจในการ

แสวงหาข้อเท็จจริงได้เองโดยไม่ถูกผูกมัดอยู่กับข้อเท็จจริงที่คู่ความ	

นำาเสนอ	เนื่องจากคดีเลือกตั้งเป็นคดีที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ

สถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น	หากแต่ยังส่งผลกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีนัยสำาคัญ	นอกจากนี้	ในกรณีที่ผู ้มี

สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง	ผู้ร้องอาจไม่ม	ี

ความสามารถในการเข้าข้อมูลบางอย่างได้	คณะตุลาการหรือศาลจึง

ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นเพื่ออำานวย

ความยุติธรรมแก่คู่ความและรักษาไว้ซึ่งความสุจริตและเที่ยงธรรมใน

การแสดงเจตจำานงแห่งปวงชน

		 ประการท่ีสอง	ในกรณีท่ีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา

คำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้	คณะตลุาการจะไม่มอีำานาจในการหยบิยก

ประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเลือกตั้งข้ึน

พิจารณาได้เอง	การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่มกีารเสนอคำาร้องให้คณะตลุาการพจิารณาในประเดน็

ดังกล่าวแยกต่างหากเป็นอีกคดีหนึ่ง	ซึ่งเป็นประเด็นของการควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมายของรฐัธรรมนญู	(contrôle	de	constitutionnalité	

des	lois)	ไม่ใช่การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง	

อย่างไรก็ตาม	ในกรณีของประเทศเยอรมนี	ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจ

หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้จะไม่มีการร้องขอจาก	

คูค่วามกต็าม	โดยศาลรฐัธรรมนญูมคีวามเหน็ว่าการตรวจสอบความชอบ	

ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเลือกตั้งเป็นประเด็นสำาคัญแห่งคดีที่ส่ง

ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

3.1.4 การวินิจฉัยคำาร้อง

แมก้ารวนิจิฉยัคำารอ้งของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูของประเทศ

ฝรัง่เศสและศาลรฐัธรรมนญูของประเทศเยอรมนจีะปรากฏขอ้แตกตา่งใน

รายละเอยีดอยูบ่า้ง	แตก่ม็ขีอ้ความคดิอนัเปน็หลกัสำาคญัในการวนิจิฉยั

คดีที่สอดคล้องกัน	กล่าวคือ	ทั้ง	2	องค์กรวางแนวทางในการวินิจฉัย

โดยใหค้วามสำาคญักบัความรา้ยแรงของความบกพรอ่งหรอืความไมช่อบ

ด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในคดี	การยกเลิกผลการเลือกตั้งจะต้องเป็นผล	

มาจากความผดิพลาดหรอืความไมช่อบดว้ยกฎหมายทีร่า้ยแรงจนถงึขนาด	

กระทบตอ่ผลการเลอืกตัง้หรอืกระทบตอ่ความชอบธรรมของการเลอืกตัง้	

นัน้อยา่งมนียัสำาคญั	ดงันัน้แมจ้ะปรากฏความบกพรอ่งหรอืความไมช่อบ	

ด้วยกฎหมาย	แต่หากไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งหรือความ	
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ชอบธรรมของการเลือกตั้งอย่างชัดเจน	การยกเลิกผลการเลือกตั้งย่อม

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะหรือส่งผลเป็นการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยโดยผู้แทนแต่อย่างใด	เนื่องจากทุกครั้งที่มีการยกเลิก	

ผลการเลือกตั้ง	รัฐจะต้องเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่	

ประชาชนจะต้องเสียเวลาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกครั้ง	(หรือ	2	ครั้ง

สำาหรบัประเทศฝรัง่เศสเนือ่งจากเปน็การเลอืกตัง้แบบสองรอบ)	ในระยะ	

เวลาไม่นาน	รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติย่อมได้รับ	

ผลกระทบไม่มากก็น้อย	เพราะฉะนั้นการยกเลิกผลการเลือกตั้งจะต้อง

เปน็กรณทีีส่ามารถอธบิายเหตผุลทีเ่หมาะสมแกก่รณไีดด้ว้ย	มใิชเ่พยีงแค่

ปรากฏความไมช่อบดว้ยกฎหมายขึน้เพยีงเลก็นอ้ยหรอืเกดิความผดิพลาด	

ในการจัดการเลือกตั้งหรือนับคะแนนเสียงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผล	

การเลือกตั้งก็จะต้องยกเลิกผลการเลือกตั้งเสมอไป

3.2 หลักก�รสำ�คัญในก�รคัดค้�นผลก�รเลือกตั้ง

หลังจากได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการคัดค้านผลการ	

เลอืกตัง้ของทัง้	2	ประเทศพรอ้มอธบิายเหตผุลประกอบแลว้	เราสามารถ

สังเคราะห์เงื่อนไขสำาคัญในการก่อตั้งระบบการคัดค้านผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันมีประสิทธิภาพได้ดังต่อไปนี้

ประการแรก	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสิทธิในการคัดค้าน	

ผลการเลือกตั้งเสมอ	เนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย

จะต้องมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมในกระบวนการ

แสดงเจตจำานงทางการเมืองของตนเอง

	 ประการทีส่อง	ควรมกีารกำาหนดระยะเวลาในการเสนอคำาร้อง

คดัค้านผลการเลอืกตัง้ไว้เสมอ	ซึง่ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่ส้ันหรอืยาว	

จนเกินไป	กล่าวคือ	หากกำาหนดระยะเวลาไว้สั้นจนเกินไปจะส่งผลให	้

ผูม้สีทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้ไม่สามารถเตรยีมร่างคำาร้องและรวบรวม

พยานหลักฐานได้อย่างเต็มท่ี	ในทางกลับกัน	หากระยะเวลาดังกล่าว

ยาวจนเกินไปหรือไม่มีการกำาหนดเงื่อนเวลาในการเสนอคำาร้อง	กรณี

เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานะผู้แทนราษฎรของ	

ผู้ได้รับเลือกตั้งเนื่องจากอาจถูกคัดค้านได้ทุกเมื่อแม้จะปฏิบัติหน้าที่

มาแล้วเป็นเวลานาน

	 ประการท่ีสาม	การรบัคำาร้องคดัค้านผลการเลอืกตัง้ไว้พจิารณา

จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

ผู ้ถูกร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำาแหน่งก็ต่อเมื่อม	ี

คำาวินิจฉัยถึงท่ีสุดให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งเท่านั้น

	 ประการที่สี่	องค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด	

ข้อพิพาทในคดีเลือกตั้งจะต้องเป็นองค์กรตุลาการเท่านั้น	เนื่องจาก

เป็นองค์กรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายและมีกฎหมายว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีความเป็นกลาง

มากกว่าองค์กรอื่นๆ	ในรัฐ

	 ประการที่ห้า	การพิจารณาคดีเลือกตั้งควรใช้ระบบไต่สวน

เป็นหลัก	กล่าวคือ	ศาลควรจะมีอำานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี

มากกว่าทีจ่ะพจิารณาข้อเทจ็จรงิเท่าทีคู่ค่วามเสนอ	เนือ่งจากคดเีลอืกตัง้	

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างมนัียสำาคญั	นอกจากน้ีในกรณ	ี

ท่ีผู้ร้องมีสถานะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ผู้ร้องย่อมไม่มีอำานาจหรือโอกาส

ในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ดีเท่ากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ศาลจึงควรมี

บทบาทในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเพ่ือรวบรวมข้อมลูทีม่ผีลต่อการวนิจิฉยั	

ได้อย่างครบถ้วน



141140 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ประการสุดท้าย	การวินิจฉัยยกเลิกผลการเลือกตั้งจะต้องเป็น

ผลมาจากความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ส่งผลกระทบ

อย่างร้ายแรงต่อผลการเลือกตั้งหรือความชอบธรรมของการเลือกตั้ง

เท่านั้น

	 โดยสรปุ	กระบวนการคดัค้านการเลอืกตัง้ควรจะต้องคำานงึถงึ

เงื่อนไขทั้ง	6	ข้อที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น	ส่วนรายละเอียดต่างๆ	เก่ียวกับ

การพจิารณาและการวนิจิฉยัคดย่ีอมจะต้องคำานงึถงึนติวิธิแีละวฒันธรรม

ทางการเมืองของแต่ละประเทศเป็นกรณีไป
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บทที่ 4: 

ก�รตรวจสอบ 
คว�มสุจริตและเที่ยงธรรมของ 

ก�รเลือกตั้งในประเทศไทย

ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

ของประเทศไทยคือวัตถุแห่งการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ปรากฏ

ในปัจจุบันและนำาไปสู่การแก้ไขตลอดจนพัฒนาระบบคดีเลือกตั้งของ

ประเทศไทยในอนาคต	แตเ่ดมินัน้	ระบบดงักลา่วกอ่ตัง้ขึน้โดยบทบญัญตัิ

แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	2550		

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา	พ.ศ.	2550	และระเบยีบทีป่ระชมุใหญ่

ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ	

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550	ซึ่งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้างต้นได้ถูกยกเลิกไปเนื่องมาจาก	
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การรฐัประหารในวนัที	่22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	สว่นระเบยีบทีป่ระชมุ

ใหญ่ศาลฎีกาดังกล่าวก็จะต้องมีการบัญญัติขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญชุดใหม่	โดยในปัจจุบัน	

ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	เมื่อ	

วนัที	่6	เมษายน	พ.ศ.	2560	ในขณะทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย	

คณะกรรมการการเลือกตั้งและการเลือกตั้งยังคงอยู่ในระหว่างการร่าง

และพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 ความจำาเป็นอนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์และจังหวะเวลาข้างต้น	

ส่งผลให้การพิจารณาระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ

การเลือกตั้งของประเทศไทยในผลงานวิชาการชิ้นนี้ต้องกระทำาโดย	

การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

เป็นหลกัเนือ่งจากมีการเปล่ียนแปลงอำานาจหน้าทีข่ององค์กรทีเ่กีย่วข้อง	

มากพอสมควร	ส่วนข้อมูลอ่ืนๆ	เช่นคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งและศาลฎีกา	หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับเก่าที่นำามา

ประกอบการพิจารณาจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคาดว่าน่าจะยังคง	

สอดรับกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนใน	

อนาคต

		 เราสามารถแยกพิจารณากระบวนการตรวจสอบความชอบ	

ด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งในประเทศไทยออกเป็น	3	ส่วน	อัน

ประกอบด้วย	1.	บทบาทของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้	2.	บทบาทของศาลฎกีาในการ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง	

1. บทบาทของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

		 คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นองค์กรอสิระทีไ่ด้รบัการรบัรอง

สถานะและอำานาจไว้ในบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญนับต้ังแต่พ.ศ.	2540	

เป็นต้นมา	โดยบทบาทหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ

แบ่งออกเป็น	2	ประเภทตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับการกำาหนดไว้โดย

บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู	ประเภทแรกคอือำานาจในการจดัการเลอืกตัง้		

และประเภททีส่องคอือำานาจในการตรวจสอบความสจุรติและเทีย่งธรรม	

ของการเลือกตั้ง

		 ในแง่ของการจัดการเลือกต้ังนั้น	คณะกรรมการการเลือกต้ัง

เป็นองค์กรที่ผูกขาดอำานาจดังกล่าวไว้แต่เพียงองค์กรเดียว	กล่าวคือ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทาง	

การเมืองทุกประเภท	(รวมทั้งการทำาประชามติ)	ในทุกขั้นตอน	ต้ังแต่

การเริ่มเตรียมการจนกระท่ังการประกาศผลการเลือกตั้ง	ในขณะท่ี

อำานาจในการตรวจสอบความสุจริตและเท่ียงธรรมของการเลือกต้ังน้ัน		

คณะกรรมการการเลอืกตัง้มบีทบาทดงักล่าวเฉพาะช่วงเวลาก่อนประกาศ

ผลการเลือกตั้ง	หากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้จะไม่สามารถวินจิฉัยขีข้าดข้อพพิาทท่ีเกิดขึน้ได้และจะต้อง

เสนอคำาร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย

ชีข้าดเรือ่งดงักล่าวแทน	ทัง้นี	้ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้วนิจิฉัย

ชีข้าดข้อพิพาทเช่นว่าน้ันก่อนประกาศผลการเลือกต้ัง	คำาวินิจฉัยดงักล่าว	

จะมีผลเป็นท่ีสุดในทางกฎหมายอีกด้วย
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	 ภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั	เราสามารถแบ่งอำานาจหน้าท่ีของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม	

ของการเลอืกตัง้ออกเป็น	3	ประเภทอนัประกอบไปด้วย	อำานาจในการระงบั	

สทิธริบัสมคัรเลอืกตัง้	อำานาจในการสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่	และอำานาจ	

ในการเสนอคำาร้องว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของผู้สมัคร	

รับเลือกตั้งต่อศาลฎีกา

1.1 อำ�น�จในก�รระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง

		 แต่เดมินัน้	คณะกรรมการการเลือกตัง้มอีำานาจในการเพกิถอน	

สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา	

1	ปี	(ใบแดง)	ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้ประกาศ

ผลการเลือกตั้งและเห็นว่าผู ้สมัครรับเลือกตั้งกระทำาความผิดตาม	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550	หรือเห็นว่า	

ผู้สมัครข้างต้นก่อ	สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระทำาความผิด	

เช่นว่านั้น	โดยคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นที่สุด178	อนึ่ง	

ในกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

จะต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบ	(ซึง่ประกอบไปด้วยประธานกรรมการ

กฤษฎีกาทุกคณะเป็นกรรมการ)	ทำาหน้าที่ตรวจสอบความเห็นของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งและให้ความเห็นว่าควรจะเพิกถอนสิทธิ	

เลือกตั้งของผู้สมัครหรือไม่179	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ไม่จำาเป็นต้องวินิจฉัยตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

อย่างใด180	อาจกล่าวได้ว่า	คณะกรรมการการเลอืกตัง้มีอำานาจค่อนข้าง

เด็ดขาดในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งในช่วงเวลา

ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง	เนื่องจากมีเพียงการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่มีผลในทางกฎหมายเป็นการระงับหรือ

ยบัยัง้คำาสัง่ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	รวมทัง้การสบืสวนข้อเทจ็จรงิ	

ต่างๆ	นั้นกระทำาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและภายใต้ระเบียบที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ประกาศเอง

		 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ไม ่มีอำานาจในการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของผู ้สมัครอีกต ่อไป		

อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการดังกล่าวมีอำานาจในการระงับสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี	ในกรณีที่

ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้กระทำาการหรอืรูเ้หน็	

กับการกระทำาของบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการทุจริต	หรือทำาให	้

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม181	ซึ่งคำาสั่งของ	

คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นท่ีสุดในทางกฎหมาย182

		 เม่ือพจิารณาแล้วจะพบว่าความแตกต่างของการเพกิถอนสทิธิ

เลือกตั้งและสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือ	ผู้ได้รับการเพิกถอนสิทธิสมัคร	

178	มาตรา	239	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	และมาตรา	103	พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550

179	มาตรา	105	วรรคสอง	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎรหรือการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550
180	โปรดด	ูประพนัธ	์นยัโกวทิ.	(2551).	บทบาทและอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้.		
กรุงเทพฯ:	สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.	หน้า	46
181	มาตรา	224	(4)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
182	มาตรา	225	วรรคสอง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
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รับเลือกตั้งยังคงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้อยู่	ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้คร้ังต่อไป	เนือ่งจากหากบคุคล

มิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

ครั้งถัดไปได้	แต่ในกรณีท่ีบุคคลได้รับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	บุคคล

ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองทุกประเภทได้อีกต่อไปจน

กระทั่งครบกำาหนดระยะเวลา

		 อนึง่	หากพจิารณาถ้อยคำาในบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูว่าด้วย	

อำานาจในการระงบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	

จะพบว่าใช้คำาว่า	“ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว”	ทั้งๆ	ที	่

คำาสั่งในการระงับสิทธิเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดซึ่งหมายความว่า	

ไม่สามารถโต้แย้งคำาสั่งดังกล่าวได้อีก	ในประเด็นนี้อาจอธิบายได้ว่า	

การระงบัสทิธดิงักล่าวโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้นัน้เป็นทีส่ดุในส่วน

ของการระงบัสทิธติามระยะเวลาทีก่ำาหนด	กล่าวคอื	เมือ่คณะกรรมการ

มีคำาส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายหนึ่งเป็นเวลา	1	ปี		

ผู้สมัครดังกล่าวจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเป็นระยะเวลา		

1	ปีโดยที่ไม่สามารถโต้แย้งคำาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้		

ส่วนการระงับสิทธิข้างต้นเป็นการชั่วคราวนั้นหมายถึงผู้สมัครดังกล่าว

อาจได้รับการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งโดย	

ศาลฎีกาเป็นเวลา	10	ปีจากการกระทำาความผิดอันเป็นเหตุให้ผู้สมัคร	

ผู้นั้นได้รับการเพิกถอนสิทธิโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เนื่องจาก

กรณทีีม่กีารเพกิถอนสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้		

คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา	

เพิกถอนสิทธิของบุคคลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

1.2 อำ�น�จในก�รสั่งให้มีก�รเลือกตั้งใหม่

  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิได้ประกาศผลการ

เลือกตั้ง	คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน

เขตเลอืกต้ังทีค่ณะกรรมการพบว่าม	ี“เหตุอันควรสงสัย”	ว่าการเลือกต้ัง

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม183	โดยคำาสั่งเช่นว่านั้นให้เป็นท่ีสุด

เช่นเดียวกับกรณีของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร184

		 อนึ่ง	การสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่นี้เป็นคำาสั่งที่มีผลเฉพาะ	

บางหน่วยเลือกตั้ง	หรือท้ังเขตเลือกตั้งก็ได้185	กล่าวคือ	ในเขตเลือกตั้ง	

หนึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วย	หากปรากฏว่าม	ี

การกระทำาความผิดท่ีส่งผลต่อความสุจริตและเท่ียงธรรมต่อหน่วย	

เลือกตั้งหนึ่ง	การยกเลิกผลการเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	

ก็ควรจะมีผลเฉพาะกับหน่วยเลือกต้ังดังกล่าวจึงจะเหมาะสม	แต่หาก	

ผลการเลือกตั้งทั้งเขตเลือกตั้งได้รับผลกระทบจากการกระทำาความผิด	

เช่นว่านั้น	การยกเลิกผลการเลือกตั้งก็ควรมีผลต่อทั้งเขตเลือกตั้ง	

ดังกล่าว

		 เหตแุห่งการยกเลกิการเลอืกตัง้และสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่นัน้	

เป็นผลมาจากการทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้พบว่ามเีหตอุนัควรสงสยั	

ว่าการเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม	โดยเหตเุช่นว่านัน้อาจ	

เกดิจากผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	จากบคุคลอืน่	หรอืแม้แต่เกดิจากกระบวนการ

เลือกตั้งซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง

ก็ได้	เพื่อทำาความเข้าใจเหตุแห่งการยกเลิกผลการเลือกตั้ง	เราสามารถ

183	มาตรา	224	(3)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
184	มาตรา	225	วรรคสอง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
185	มาตรา	224	(3)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
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พิจารณาจากคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งแบ่งออกเป็น	

3	ประเภทดังนี้

		 ประเภทแรกคอื	การยกเลิกผลการเลือกตัง้อนัเนือ่งมาจากการ	

กระทำาความผิดของผูส้มคัรทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้	หรอืท่ีเรียกกนัว่า	“ใบแดง”186	

หมายถึงกรณีที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งกระทำาความผิด

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งยังมิได้ประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง	ผู้สมัครดังกล่าว	

จะได้รบัการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้	(ในกรณขีองรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั

จะเป็นการระงับสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง)	และการเลือกตั้งดังกล่าว

จะต้องได้รับการยกเลิก	(หากเป็นกรณีที่ผู้สมัครท่ีไม่ได้รับเลือกกระทำา

ความผิด	ผู้สมัครดังกล่าวย่อมได้รับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเช่นกัน	

เพียงแต่จะไม่มีการเพิกถอนผลการเลือกตั้ง)	โดยการกระทำาความผิด	

ส่วนใหญ่ที่ปรากฏมักเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงหรือเป็น	

การกระทำาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตีความว่าเป็นการให้ประโยชน์

ในลักษณะที่เป็นการซื้อคะแนนเสียง	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้สมัครจัดหา

พวงหรีดซ่ึงมีชื่อของตนติดเอาไว้และส่งไปวางในงานศพของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร187,	ผู้สมัครบริจาคเงินโดยการร่วม

ใส่ซองในงานศพในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร188,	ผู้สมัครปฏิเสธไม่รับ

ชำาระหนี้ในสัญญาซื้อขายซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นลูกหนี้189	หรือกรณีที่

ผู้สมัครรู้เห็นเป็นใจในการที่ภริยาของตนจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องด่ืม

ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง190	เป็นต้น

		 ประเภทท่ีสองคือ	การยกเลิกผลการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก

การกระทำาความผิดของบุคคลอ่ืน	หรือที่เรียกกันว่า	“ใบเหลือง”191	

หมายถงึกรณีทีบ่คุคลซึง่มิใช่ผูส้มัครทีไ่ด้รบัเลือกตัง้กระทำาความผดิตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังและการกระทำาเช่นว่านั้น

ส่งผลเป็นคุณแก่ผู้สมัครดังกล่าว	ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือ

รู้เห็นเป็นใจในการกระทำาเช่นว่านั้น	(มิเช่นนั้นจะเป็นการยกเลิกผล	

การเลือกตั้งประเภทแรก)	กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	ปรากฏหลักฐานว่ามี

การกระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งและผู้สมัครท่ีได้รับเลือกตั้งได้ประโยชน์

จากการกระทำานั้น	แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครดังกล่าวกระทำา

หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดเช่นว่านั้น	กรณีเช่นนี้คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งจะมีคำาสั่งให้ยกเลิกผลการเลือกตั้ง	แต่จะไม่เพิกถอนสิทธิ

เลอืกตัง้ของผูส้มัครทีไ่ด้รบัเลอืกต้ัง	(ในกรณขีองรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั

จะเป็นการระงับสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง)	ส่งผลให้ผู้สมัครดังกล่าว

มสีทิธลิงสมคัรรบัเลอืกต้ังซ่อมทีจ่ะมขีึน้เพือ่ทดแทนการเลอืกต้ังทีไ่ด้รบั

การยกเลกิไป	อนึง่	การกระทำาอนัเป็นเหตแุห่งการยกเลกิผลการเลอืกตัง้	

ประเภทนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีแรก	กล่าวคือ	มักเป็นความผิดที่

เกี่ยวข้องกับการซ้ือคะแนนเสียง	ยกตัวอย่างเช่น	มีการจัดทัศนศึกษา

ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังพร้อมกับชักชวนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัคร

รายหนึ่ง	(ซึ่งได้รับเลือกในภายหลัง)	แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัคร

ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำานั้น192,	คนสนิทของผู้สมัครรายหนึ่ง	

(ซึ่งได้รับเลือกในภายหลัง)	ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน	

ร้านอาหารและบริจาคเงินในงานศพในเขตเลือกตั้งของผู้สมัคร	แต่ไม่

ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำานั้น193	หรือ186	โปรดดู	SIRIYUTWATANA,	T.	(2016).	Le	contentieux	des	élections	politiques	en		
Thaïlande.	Toulouse:	Presses	de	l’Université	Toulouse	1	Capitole.	P.	101	et	s.
187	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	1173/2546
188	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	432/2547
189	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	253/2548
190	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	2021/2548

191	โปรดดู	SIRIYUTWATANA,	T.	Ibid.	P.	112	et	s.
192	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	352/2546
193	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	1765/2547
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ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านได้ทำาการชักชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้

แก่ผูส้มคัรรายหนึง่	(ซึง่ได้รบัเลอืกในภายหลงั)	แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่า	

ผู้สมัครดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำานั้น194	เป็นต้น	กรณีเหล่านี	้

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำาสั่งให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งเสมอ	

แม้การกระทำาผิดบางกรณีจะไม่มีกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างม	ี

นัยสำาคัญก็ตาม

		 ประเภทที่สาม	การยกเลิกผลการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก	

ความบกพร่องของการจัดการเลือกตั้ง	หมายถึงกรณีที่ไม่มีการกระทำา	

ความผิดของผู้สมัครหรือของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร	แต่

ปรากฏความบกพร่องในการจัดการเลอืกตัง้ซ่ึงส่งผลต่อความเทีย่งธรรม	

ของการเลอืกตัง้	โดยความบกพร่องนัน้อาจเป็นการกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย

ของเจ้าหน้าทีข่องรฐักไ็ด้	ยกตวัอย่างเช่น	การนบัคะแนนเสยีงผดิพลาด195	

หรอืการจัดคหูาเลอืกตัง้ในลกัษณะทีส่่งผลกระทบต่อหลกัการลงคะแนน

โดยลบั196	เป็นต้น	กรณเีหล่านีม้กัไม่ปรากฏในคำาวนิิจฉัยของคณะกรรมการ	

การเลือกตั้ง	อาจเน่ืองมาจากเป็นกรณีที่พบได้ยากกว่ากรณีอื่นๆ	หรือ

อาจเป็นเพราะคณะกรรมการการเลอืกต้ังเป็นทัง้ผูร้บัผดิชอบการจดัการ

เลอืกตัง้และผูม้อีำานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการจดัการ

เลือกตั้งเสียเอง

1.3 อำ�น�จในก�รเสนอคำ�ร้องว่�ด้วยก�รเพิกถอนสิทธิท�ง 

ก�รเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อศ�ลฎีก�

		 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำาการประกาศผลการ

เลือกตัง้ไปแล้ว	คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะไม่มอีำานาจในการเพกิถอน	

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่อย่างใด	หาก	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้พบหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	

กระทำาการ	หรือรู้เห็นกับการกระทำาของบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็น	

การทุจริต	หรือทำาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้องทำาการสบืสวนข้อเทจ็จรงิและรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครดังกล่าวต่อไป197

		 จะเห็นว่าเหตุแห่งการเสนอคำาร้องดังกล่าวคือการกระทำาอัน

ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น	ดังนั้นคำาร้องของ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึไม่สามารถเสนอเพือ่คดัค้านผลการเลอืกตัง้	

ด้วยมูลเหตุอื่นๆ	ได้	เช่น	การกระทำาความผิดของบุคคลอื่นที่มิใช่	

ผู้สมัคร	หรือการจัดการเลือกตั้งที่มีความบกพร่อง	ซึ่งเป็นประเด็นที่จะ

ได้อธิบายในภายหลัง

194	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	2976/2547
195	คำาวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่	1759/2548
196	กรณดีงักลา่วเปน็การยกเลกิผลการเลอืกตัง้ทัว่ไปทัง้ประเทศ	(การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรวันที่	2	เมษายน	2549)	โดยคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	9/2549	ลงวันที่	8	พฤษภาคม	
2549

197	มาตรา	226	วรรคแรก	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
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2. บทบาทของศาลฎีกาในการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการเลือกตั้ง

		 ภายใต้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	

2540	นัน้	อำานาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบความสจุรติและเทีย่งธรรมของ

การเลอืกตัง้อยูใ่นมอืของคณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่เพยีงองค์กรเดยีว	

ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	

อำานาจเช่นว่านั้นได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น	2	ประเภท	ประเภทแรกคือ

อำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบความสุจริตและ

เที่ยงธรรมของการเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	และประเภท

ที่สองคืออำานาจของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในการตรวจสอบความ

สุจริตและเท่ียงธรรมของการเลือกตั้งหลังประกาศผลการเลือกตั้ง	โดย

ทั้ง	2	องค์กรมีอำานาจในลักษณะเดียวกัน	(อำานาจในการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งและอำานาจในการยกเลิกผลการเลือกตั้ง)	โดยมีการประกาศผล

การเลือกตั้งเป็นเครื่องบ่งชี้เขตอำานาจ	อย่างไรก็ตาม	รัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งของศาลฎีกา

ไว้แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม	เพื่อทำาความเข้าใจบทบาทของ

ศาลฎกีาในการพจิารณาคดเีลอืกตัง้	เราสามารถเริม่จากการพจิารณาเขต

อำานาจของศาลฎีกาในการพิจารณาคดีเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	จากน้ันจึงสามารถพิจารณาเขตอำานาจ

ของศาลฎกีาในการพจิารณาคดเีลอืกตัง้ภายใต้รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั

		 โดยสรปุ	โดยผลของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	

2560	คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจในการระงับสิทธิสมัครรับ

เลอืกตัง้ของผูส้มคัรและสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ในช่วงเวลาก่อนประกาศ

ผลการเลือกตั้ง	โดยคำาสั่งทั้ง	2	ประเภทมีผลเป็นที่สุด	ในกรณีมีการ

ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ได้กระทำาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

มีอำานาจเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิสมัคร	

รับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครดังกล่าว
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2.1 เขตอำ�น�จของศ�ลฎีก�ในก�รพิจ�รณ�คดีเลือกตั้งภ�ยใต้

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550

	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ใน

กรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	คณะกรรมการการเลือกตั้งมี	

ความเหน็วา่ควรใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมห่รอืควรมกีารเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้	

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร198	หรือผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง199		

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดี

เลอืกตัง้เพือ่วนิจิฉยั	จะพบวา่เขตอำานาจของศาลฎกีาในคดเีลอืกตัง้นัน้

ครอบคลุมข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	3	ประเภทดังนี้

		 ประเภทแรก	การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร	หมายถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นภายหลัง

การประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกต้ัง	(สมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎร)	ได้กระทำาความผดิตามกฎหมายเลอืกตัง้และเสนอคำาร้อง

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพ่ือวินิจฉัย	กรณีที่ศาลฎีการับคำาร้อง	

ดงักล่าว	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีถ่กูกล่าวหาจะต้องหยดุปฏบิติัหน้าท่ี

ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำาสั่งยกคำาร้อง	ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำาความผิดจริง	ศาลจะต้องเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา	5	ปีและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

		 ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฏหลักฐานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ได้สั่งการให้หัวคะแนนของตนแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในช่วงของ

การหาเสียง200	กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปราศรัยในลักษณะ	

ใส่ร้ายผู้สมัครรายอื่นในช่วงของการหาเสียง201	เป็นต้น

		 ประเภทที่สอง	การยกเลิกผลการเลือกตั้งที่มิได้มีเหตุจาก	

การกระทำาของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	หมายถึงกรณีที่คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งมีความเห็นภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งว ่า	

การเลือกตั้งน้ันมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	ซึ่งอาจเกิดจาก

การกระทำาความผิดของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัคร	(หากเป็นความผิดของ	

ผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกจะเป็นกรณีที่จะได้อธิบายในส่วนถัดไป)	หรือ

ความบกพร่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	

ก็ได้	กรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องเสนอคำาร้องขอให้ศาลฎีกาแผนก

คดีเลือกตั้งยกเลิกผลการเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม	่	

ในกรณทีีศ่าลฎกีาวนิจิฉยัยกเลกิผลการเลอืกตัง้ในเขตเลอืกตัง้ใด	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าวจะพ้นจากตำาแหน่งไปด้วย	แต่สามารถ

ลงสมัครรับเลือกต้ังได้อีกเน่ืองจากมิใช่บุคคลซึ่งได้รับการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง

		 อนึ่ง	เมื่อพิจารณาจากแนวคำาวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนก

คดีเลือกตั้งจะพบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคำาวินิจฉัยของ	

คณะกรรมการการเลอืกต้ัง	กล่าวคือ	กรณท่ีีปรากฏว่ามกีารกระทำาความผดิ	

โดยบุคคลอื่นและเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือก	คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้และศาลฎกีาจะยกเลกิผลการเลอืกตัง้เสมอโดยไม่พจิารณา

ว่าการกระทำาเช่นว่านั้นส่งผลกระทบต่อการผลการเลือกตั้งมากน้อย

198	มาตรา	239	วรรคสอง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550
199	มาตรา	111	และมาตรา	122	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550

200	คำาสั่งศาลฎีกาที่	1978/2552
201	คำาสั่งศาลฎีกาที่	6406/2556



159158 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพียงใด	ยกตัวอย่างเช่น	เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

แจกแว่นตาแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังพร้อมกับชักชวนให้ลงคะแนนเสียงแก่

ผู้สมัครรายหนึ่ง	(ซึ่งภายหลังได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)	

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ใช้	หรือรู้เห็นเป็นใจใน

การกระทำาผิดเช่นว่านั้น	ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจึงมีคำาสั่งยกเลิก	

ผลการเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่202

		 ประเภทที่สาม	การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับ	

เลอืกตัง้	หมายถงึกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้มคีวามเหน็ภายหลงั	

การประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง	ได้กระทำา	

ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งและเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดี

เลือกตั้งเพื่อวินิจฉัย	หากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำา

ความผิดจริงตามคำาร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ศาลจะต้อง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา	5	ปี	แต่จะไม่มีการ

สั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด

		 ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แจก

เสื้อยืดที่มีการสกรีนชื่อของผู้สมัครให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง203	หรือกรณีท่ี	

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนนได้มอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง204	

กรณีเหล่านี้แม้ผู้กระทำาความผิดจะไม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรก็ยังคงต้องได้รับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา	5	ปี

2.2 เขตอำ�น�จของศ�ลฎกี�ในก�รพจิ�รณ�คดีเลือกต้ังภ�ยใต้

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	ได้กำาหนด

สถานะและอำานาจของศาลฎีกาในคดีเลือกตั้งให้แตกต่างไปจากเดิม	

กล่าวคอื	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	ได้กำาหนดให้มี

แผนกคดเีลอืกตัง้ในศาลฎกีาเพือ่พจิารณาคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกตัง้		

แต่รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัมไิด้กำาหนดให้มแีผนกคดเีลอืกตัง้ในศาลฎกีา

แต่อย่างใด	นอกจากนีเ้ขตอำานาจในการพจิารณาคดเีลอืกตัง้ของศาลฎกีา	

ยังลดลงเหลือเพียงอำานาจในการพิจารณาคำาร้อง	2	ประเภทดังนี้

		 ประเภทแรก	การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธ	ิ

เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หมายถึง	กรณีที่คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งมีความเห็นภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัคร	

ทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้	ได้กระทำาความผดิตามกฎหมายเลอืกตัง้และเสนอคำาร้อง

ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย	กรณีที่ศาลฎีการับคำาร้องดังกล่าว	สมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎรทีถ่กูกล่าวหาจะต้องหยดุปฏบิตัหิน้าทีท่นัทจีนกว่าศาลฎกีา	

จะมีคำาสั่งยกคำาร้อง	ในกรณีท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรกระทำาความผดิจรงิ	ศาลมอีำานาจเพกิถอนสิทธสิมคัรรบัเลือกต้ัง	

หรือสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา	10	ปี	และจะส่งผล

เป็นการยกเลิกผลการเลือกตั้งไปโดยปริยาย	แม้จะไม่มีการกำาหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญว่าศาลฎีกามีอำานาจในการยกเลิกผลการเลือกต้ังก็ตาม	

(อาจมีการกำาหนดเพิ่มเติมในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในอนาคต)

		 ประเภทท่ีสอง	การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ	

เลอืกตัง้ของผู้สมคัรรับเลอืกตัง้	หมายถงึ	กรณท่ีีคณะกรรมการการเลอืกตัง้	

มีความเห็นภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครที่ไม่ได้รับ	

202	คำาสั่งศาลฎีกาที่	19992/2555
203	คำาสั่งศาลฎีกาที่	1037/2552
204	คำาสั่งศาลฎีกาที่	1932/2555
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เลือกตั้งได้กระทำาความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังและเสนอคำาร้องต่อ	

ศาลฎกีาแผนกคดเีลอืกตัง้เพือ่วนิจิฉยั	หรอือาจเป็นกรณทีีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีคำาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวไว้

เป็นการชั่วคราวแล้วและเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อ

วินิจฉัยในภายหลัง205	หากศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำา

ความผดิจรงิตามคำาร้องของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ศาลฎีกามอีำานาจ

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวเป็น

เวลา	10	ปี	แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด

		 จะเห็นว่าอำานาจของศาลฎีกาในการวินิจฉัยคดีเลือกตั้งทั้ง		

2	ประเภทมีฐานมาจากคำาร้องว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

ของผู้สมัครที่กระทำาความผิดกฎหมายเลือกตั้งเท่านั้น	ศาลฎีกาไม่มี

อำานาจในการพิจารณายกเลิกผลการเลือกตั้งแต่อย่างใด	เพียงแต่	

คำาวินิจฉัยของศาลในกรณีการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรมีผลเป็นการยกเลิกผลการเลือกตั้งโดยปริยายเท่านั้น	

ดังนั้น	ในกรณีที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเกิด

จากการกระทำาของบุคคลที่มิใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	หรือเป็นผลมาจาก

ความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้ง	ศาลฎีกาย่อมไม่มีอำานาจในการ

วินิจฉัยข้อพิพาทเหล่าน้ี

		 อนึ่ง	ในแง่ของการพิจารณาคดีนั้น	รัฐธรรมนูญกำาหนดให้	

ศาลฎกีาใช้สำานวนของคณะกรรมการการเลอืกต้ังเป็นหลกัในการพจิารณา	

และกำาหนดให้ศาลมีอำานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	

เพิ่มเติมได้206	หากพิจารณาในเบื้องต้นจะพบว่าศาลมีอำานาจในการ

แสวงหาข้อเท็จจริงในคดีได้เองเสมือนการพิจารณาคดีในระบบไต่สวน	

เพียงแต่ประเด็นท่ีควรพิจารณาคือ	หากข้อเท็จจริงท่ีได้จากสำานวนของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาไต่สวน	

ศาลฎีกาจะวินิจฉัยผลแห่งคดีตามข้อเท็จจริงใด?	ในเมื่อรัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้ใช้สำานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการ

พิจารณา	ส่วนอำานาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงของศาลนั้น	รัฐธรรมนูญ

กำาหนดไว้ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากสำานวน

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	อาจกล่าวได้ว่าศาลฎีกามิได้มีอำานาจ

ไต่สวนโดยบริบูรณ์	หากแต่สามารถไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง	

เพิ่มเติมจากสำานวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น

 โดยสรุป	หากพิจารณาเฉพาะบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	

ฉบบัปัจจบุนัจะพบว่าเขตอำานาจในคดเีลอืกตัง้ของศาลฎกีานัน้มลีกัษณะ

ที่แคบกว่าเดิม	ในขณะเดียวกันศาลฎีกาได้รับอำานาจในการเพิกถอน

สิทธิทางการเมือง	(สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง)	ของบุคคล

เป็นเวลา	10	ปี	ซึง่เป็นบทลงโทษทีร่นุแรงกว่าการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้	

เป็นเวลา	5	ปีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเดิม

205	โปรดดู	อำานาจในการเสนอคำาร้องว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของผู้สมัคร	
รับเลือกตั้งต่อศาลฎีกาที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่แล้ว	(หัวข้อ	1.3)

206	มาตรา	226	วรรคสอง	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
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บทที่ 5: 

บทวิเคร�ะห์และข้อเสนอแนะ

		 ในส่วนสดุท้ายของงานวจิยัชิน้นีจ้ะเริม่จากการวเิคราะห์ปัญหา

ที่ปรากฏ	(หรือคาดว่าจะปรากฏ)	ในระบบการตรวจสอบความสุจริต

และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจบุนั	จากน้ันจึงเป็นอธบิายข้อเสนอแนะอนัเป็นผลจากการสงัเคราะห์

แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศและนำามาปรับแต่งให้เข้ากับ

สภาพปัญหาของประเทศไทย

1. บทวเิคราะห:์ ปญัหาของระบบการตรวจสอบความสจุรติ
และเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในประเทศไทย

		 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการเลือกตั้งในปัจจุบันจะต้องอาศัยบทบัญญัติแห่ง

รฐัธรรมนญูฉบบัล่าสดุเป็นวตัถแุห่งการพจิารณา	เนือ่งจากบทบญัญตัแิห่ง

กฎหมายประเภทอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อันได้แก่	พระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ว่าด้วยการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	รวมทั้งระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย

การพิจารณาคดีเลือกตั้งยังไม่ได้รับการประกาศใช้	ทั้งนี้	แนวคำาวินิจฉัย

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังและศาลฎีกาท่ีปรากฏในระบบกฎหมาย

เดิมอาจนำามาใช้ประกอบการพิจารณาได้ในกรณีที่มีประเด็นแห่งคดี

เดียวกันกับระบบคดีใหม่ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

		 เราสามารถแยกปัญหาว่าด้วยการตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการเลือกตั้งในปัจจุบันได้เป็น	4	ประเภทดังต่อไปนี้

1.1 ก�รผูกข�ดอำ�น�จหน้�ที่ในก�รตรวจสอบคว�มชอบด้วย

กฎหม�ยของก�รเลือกตั้งโดยคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

		 นอกจากอำานาจในการจัดการเลือกต้ังแล้ว	คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งยังมีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วย	

กฎหมายของการเลือกตั้งในลักษณะที่ค่อนข้างผูกขาดอีกด้วย	บทบาท

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวเร่ิมมีข้ึนพร้อมๆ	กับ

การก่อตัง้องค์กรอสิระในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2540	

และแม้จะมกีารเปลีย่นแปลงพอสมควรเมือ่มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	แต่สถานะและอำานาจของคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งก็ยังคงมีลักษณะที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรื่อยมา	

จนกระทัง่รฐัธรรมนูญปัจจบุนั	การกำาหนดอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

การเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าวนำาไปสู่ปัญหา	2	ประการดังนี้

		 ประการแรก	การผูกขาดอำานาจในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการเลือกต้ังในกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง:		

ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้เกดิขึน้	

ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง	คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ

ริเริ่มดำาเนินการสืบสวนได้เองโดยไม่จำาเป็นต้องมีคำาร้องของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด	และแม้จะมีการร้องเรียน

จากบุคคลดังกล่าว	การดำาเนินการสอบสวนรวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดก็ยัง

คงเป็นอำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด	กล่าวคือ		

ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสามารถเสนอคำาร้องต่อ	

คณะกรรมการดังกล่าวได้	แต่เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังสืบสวน

และมีคำาวินิจฉัยแล้ว	คำาวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุดโดยผลของกฎหมาย	

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียนไม่สามารถเสนอคำาร้องหรืออุทธรณ์คำา

วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้	แม้ว่ากระบวนการวินิจฉัย

ชีข้าดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการ

การเลือกตัง้น้ันไม่มบีทบัญญตัใินลักษณะเดยีวกบักฎหมายวธิพีจิารณา

ความขององค์กรตุลาการ	ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของคู่ความรวมทั้ง	

ความโปร่งใสของกระบวนการดงักล่าวไม่สามารถเทยีบได้กับการพจิารณา

คดีโดยองค์กรตุลาการ	แต่กลับมีสถานะในทางกฎหมายเช่นเดียวกับ	

คำาพิพากษาของศาลท่ีถึงท่ีสุด	อำานาจเช่นว่านั้นส่งผลให้คณะกรรมการ

การเลือกต้ังสามารถผูกขาดการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายใน

กรณก่ีอนการประกาศผลการเลอืกตัง้ไว้แต่เพยีงองค์กรเดยีว	ทัง้ทีค่วาม

บกพร่องอันส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ได้

		 นอกจากนี้	การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นดุลพินิจของ	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีจ่ะประกาศรบัรองผลการเลอืกตัง้ทนัท	ีหรอื

ยังไม่ประกาศรับรองก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็น	

ว่าการเลอืกตัง้อาจไม่สจุรติและเทีย่งธรรม	อาจกล่าวได้ว่า	การประกาศ
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ผลการเลอืกตัง้ซึง่เป็นเส้นแบ่งเขตอำานาจในการวนิจิฉยัชีข้าดคด	ี(ระหว่าง

คณะกรรมการการเลอืกตัง้และศาลฎกีา)	กลบัอยูใ่นมอืของคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้เสยีเอง	ดงันัน้นอกจากการประกาศผลการเลอืกตัง้ของแต่ละ

เขตจะยังไม่แน่นอนแล้ว	เส้นแบ่งเขตอำานาจในการวินิจฉัยคดีเลือกต้ัง

ก็ยังไม่ชัดเจนอีกด้วย

		 ประการที่สอง	การผูกขาดอำานาจในการริเริ่มกระบวนการ

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้ในกรณหีลงัประกาศ

ผลการเลอืกตัง้:	เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ประกาศผลการเลอืกตัง้	

แล้วมีการร้องเรียนโดยผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	หรือคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้มคีวามเหน็ว่าการเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	

คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	(แต่ไม่

สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้เช่นเดียวกับในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศ	

ผลการเลือกตั้ง)	และจะต้องเสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย		

ในกรณีนี้แม้จะเป็นการช้ีขาดโดยองค์กรตุลาการซึ่งมีวิธีพิจารณาคดีที่

สามารถประกันสิทธิเสรีภาพของคู่ความได้ดีกว่ากระบวนการพิจารณา

โดยองค์กรประเภทอื่น	แต่การริเริ่มกระบวนการพิจารณาก็ยังถูก	

ผูกขาดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เพียงองค์กรเดียวอยู่ดี	หาก

คณะกรรมการการเลือกต้ังไม่เสนอคำาร้องต่อศาลฎีกา	การตรวจสอบ

และวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้

1.2 บทบ�ทของประช�ชนในฐ�นะเจ้�ของอำ�น�จอธิปไตยกับ 

ก�รตรวจสอบคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของก�รเลือกตั้ง

		 ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปัญหาว่าด้วยบทบาทของ	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ท่ีได้อธบิายไว้ข้างต้น	กล่าวคอื	คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอำานาจผูกขาดการริเริ่มกระบวนการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการเลอืกตัง้ไว้แต่เพยีงองค์กรเดยีว	ในขณะทีป่ระชาชน

ผูเ้ป็นเจ้าของอำานาจอธปิไตยกลบัไม่มสีทิธใินการเสนอคำาร้องต่อองค์กร

ตุลาการเพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทอันส่งผลกระทบต่อเจตจำานงในทาง	

การเมอืงของตนเอง	บทบาทของประชาชนท่ีปรากฏในระบบการตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงผู้มีสิทธิร้องเรียน

และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง	หรือเป็นพยานในชั้นศาล	

กรณทีีน่่าพจิารณาอย่างยิง่คอืหากความบกพร่องอนัส่งผลต่อความชอบ

ด้วยกฎหมายของการเลือกตัง้นัน้เกิดจากการกระทำาของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเสียเอง	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะริเริ่มกระบวนการ	

ตรวจสอบกรณดีงักล่าวหรอืไม่	?	หากพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าดกรณเีช่นว่า	

นั้นเสียเองจะถือว่าคำาวินิจฉัยดังกล่าวขัดต่อหลักความเป็นกลาง	

หรือไม่	?

1.3 ผลกระทบตอ่ก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร

อันเกิดจ�กวิธีพิจ�รณ�คดีเลือกตั้ง

  ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อันเกิดจากวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งแบ่งออกได้เป็น	2	ประการดังนี้

  ประการแรก กำาหนดระยะเวลาในการเสนอคำาร้องเพิกถอน

สิทธิทางการเมอืงของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืผู้สมคัรอืน่ต่อองค์กร

ตุลาการ:	ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยไม่มีการกำาหนดระยะเวลาใน

การเสนอคำาร้องต่อองค์กรตุลาการ	กล่าวคือ	คณะกรรมการการเลอืกต้ัง	

มีดุลยพินิจในการเสนอคำาร้องต่อศาลหรือไม่ก็ได้	และในกรณีที่เสนอ

คำาร้องต่อศาลก็สามารถเสนอในช่วงเวลาใดก็ได้	ส่งผลต่อความม่ันคง

และแน่นอนของสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎร	เนื่องจากอาจจะถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งและเพิกถอน

สิทธิทางการเมืองในช่วงเวลาใดก็ได้	แม้จะล่วงเลยวันที่มีการประกาศ

ผลการเลือกตั้งมานานนับปีก็ตาม

  ประการที่สอง การสะดุดหยุดลงของการปฏิบัติหน้าท่ีของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร:	นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรฉบับพ.ศ.	2550	เป็นต้นมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน	หากศาลฎีการับคำาร้องว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาล

จะวินิจฉัยยกคำาร้องดังกล่าว	ดังนั้นในช่วงแรกของการเปิดประชุม	

สภาผูแ้ทนราษฎร	จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ครบถ้วนอยูเ่สมอ		

โดยนอกจากบทบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ

ฝ่ายนติบิญัญัตแิล้ว	ยงัเป็นการสนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูถ้กูร้องได้กระทำาผดิ	

ตามทีผู่ร้้องกล่าวหาจรงิจงึต้องหยดุปฏบิตัหิน้าที	่ต่อเมือ่ศาลฎกีาวนิจิฉยั

ยกคำาร้องจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกได้อีกครั้ง

1.4 แนวคำ�วินิจฉัยคดีเลือกต้ังของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

และศ�ลฎีก�

		 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งกระทำา

ความผดิตามกฎหมายเลอืกตัง้	ไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะส่งผลกระทบ	

ต่อผลการเลอืกตัง้หรอืไม่กต็าม	คณะกรรมการการเลอืกตัง้และศาลฎกีา	

จะมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวและสั่งยกเลิกผล	

การเลือกต้ังในเขตนั้น	ซึ่งเป็นแนวคำาวินิจฉัยที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง	

เพราะเมือ่ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกกระทำาความผดิจรงิ	กจ็ะต้องได้รบัการเพกิถอน	

สิทธิทางการเมืองและย่อมส่งผลเป็นการยกเลิกผลการเลือกตั้งไป	

โดยปริยายแม้ความผิดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้ง

อย่างมีนัยสำาคัญ	ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฎหลักฐานว่าผู้สมัครท่ีได้รับ

เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่ง	5,000	คะแนน	ได้แจกเงิน

แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	1	คนเป็นจำานวนเงิน	1,000	บาทในช่วงหาเสียง	

เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตน	กรณีเช่นนี้แม้ว่าคะแนน

เสียงเพียง	1	เสียงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งดังกล่าว	แต่

เม่ือผู้สมัครข้างต้นกระทำาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งก็จะต้องถูก

เพิกถอนสิทธิทางการเมือง

		 ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่ได้กระทำาความผิด	หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าว

กระทำาความผิดจริง	แต่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลอื่นกระทำาความผิด

กฎหมายเลือกตั้งและการกระทำาความผิดเช่นว่านั้นเป็นประโยชน์ต่อ	

ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัเลอืก	กรณีเช่นนีค้วรจะต้องพจิารณาว่าการกระทำาความผิด	

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญหรือส่งผล	

กระทบต่อความสจุรติของการเลอืกตัง้อย่างรนุแรงหรอืไม่	หากความผดิ	

ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบเช่นว่านั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกผลการ	

เลือกต้ังดังกล่าว	เน่ืองจากผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งไม่ได้กระทำาผิดและ	

ผลการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับผลกระทบจากความผิดดังกล่าว	ยกตัวอย่าง

เช่น	ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลซ่ึงมิได้สมัครรับเลือกตั้งได้แจกเงินให้แก่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	1	คนเป็นจำานวนเงิน	1,000	บาทในช่วงหาเสียง	เพื่อ

จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายหนึ่งซ่ึงภายหลัง	

ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่ง	1,000	คะแนน	และ	

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้สมัครดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำา	

ความผิดข้างต้น



171170 การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

		 อย่างไรก็ตาม	หากความผิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผล	

การเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญหรือส่งผลกระทบต่อความสุจริตของ	

การเลอืกตัง้อย่างรนุแรง	ก็ควรยกเลิกผลการเลือกต้ังดงักล่าว	แม้ผูส้มัคร

ท่ีได้รับเลือกจะไม่ได้กระทำาความผิดก็ตาม	ยกตัวอย่างเช่น	ปรากฏ	

หลักฐานว่าบุคคลซึ่งมิได้สมัครรับเลือกต้ังได้แจกเงินให้แก่ผู ้มีสิทธ	ิ

เลอืกตัง้	100	คน	คนละ	1,000	บาทในช่วงหาเสยีง	เพือ่จงูใจให้ผูม้สีทิธิ	

เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัครรายหนึ่งซ่ึงภายหลังได้รับเลือกตั้ง

ด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่าคู่แข่ง	50	คะแนน	กรณีเช่นนี้แม้ไม่ปรากฏ	

หลกัฐานว่าผูส้มคัรดงักล่าวมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระทำาความผดิข้างต้น		

การเลือกตั้งดังกล่าวก็จะต้องได้รับการยกเลิกและจัดให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่	เนื่องจากการกระทำาความผิดดังกล่าวส่งผลต่อผลการเลือกตั้ง

อย่างเห็นได้ชัด

		 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาแนวคำาวนิจิฉยัของคณะกรรมการ

การเลือกต้ังและศาลฎีกาจะพบว่า	ในกรณีดังกล่าวท้ัง	2	องค์กรจะม	ี

คำาสั่งให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งเสมอโดยไม่มีการพิจารณาว่าการกระทำา

ความผิดเช่นว่าน้ันส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ	

หรือไม่	ขอเพียงปรากฏหลักฐานว่ามีการซื้อเสียงโดยบุคคลอื่นแม้จะ

เพยีงคะแนนเสียงเดยีวเพือ่จงูใจให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนแก่ผู้สมคัร

ที่ได้รับเลือก	การเลือกตั้งดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกเสมอ

2. ข้อเสนอแนะในการจดัท�ากระบวนการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้ 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

		 เมื่อได้พิจารณาปัญหาข้างต้นแล้วจะพบว่าการตรวจสอบ	

ความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นขัดต่อ	

เงื่อนไขสำาคัญในการก่อตั้งระบบคดีเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพอย่างม	ี

นัยสำาคัญ	กล่าวคือ	ในบทวิเคราะห์ของบทที่	3	เราได้ทำาการสังเคราะห์

เงื่อนไขต่างๆ	ที่ควรจะมีในกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วย	

กฎหมายของการเลือกตั้งออกมาได้จำานวน	6	ข้อดังต่อไปนี้207

1.		 ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะตอ้งมสีทิธใินการคดัคา้นผลการเลอืกตัง้	

เสมอ	เนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย

จะต้องมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมใน

กระบวนการแสดงเจตจำานงทางการเมืองของตนเอง

2.		 ควรมีการกำาหนดระยะเวลาในการเสนอคำาร้องคัดค้านผล

การเลือกตั้งไว้เสมอ	ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่สั้น	

หรือยาวจนเกินไป	กล่าวคือ	หากกำาหนดระยะเวลาไว้สั้น

จนเกินไปจะส่งผลให้ผู้มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งไม่

สามารถเตรียมร่างคำาร้องและรวบรวมพยานหลักฐานได้

อยา่งเตม็ที	่ในทางกลบักนั	หากระยะเวลาดงักลา่วยาวจน

เกินไปหรือไม่มีการกำาหนดเงื่อนเวลาในการเสนอคำาร้อง	

กรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานะ	

207	โปรดดูเหตุผลเบื้องหลังและที่มาของข้อสรุปจากการวิเคราะห์ระบบคดีเลือกตั้งของ	
ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีในบทที่	3	ส่วนที่	3
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ผู้แทนราษฎรของผู้ได้รับเลือกตั้งเนื่องจากอาจถูกคัดค้าน

ได้ทุกเมื่อแม้จะปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลานาน

3.		 การรับคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไว้พิจารณาจะต้อง

ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎร	ผู้ถูกร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือพ้น

จากตำาแหน่งก็ต่อเมื่อมีคำาวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกเลิกผล	

การเลือกตั้งเท่านั้น

4.		 องค์กรที่มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทใน

คดีเลือกตั้งจะต้องเป็นองค์กรตุลาการเท่านั้น	เนื่องจาก

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและมี

กฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดทีีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ	

รวมทั้งมีความเป็นกลางมากกว่าองค์กรอื่นๆ	ในรัฐ

5.		 การพิจารณาคดีเลือกตั้งควรใช้ระบบไต่สวนเป็นหลัก	

กล่าวคือ	ศาลควรจะมีอำานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริง

ในคดีมากกว่าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงเท่าที่คู่ความเสนอ	

เนื่องจากคดีเลือกตั้งส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

อย่างมีนัยสำาคัญ	นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ร้องมีสถานะเป็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ผู้ร้องย่อมไม่มีอำานาจหรือโอกาสในการ

เข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้ดีเท่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ศาลจึง

ควรมบีทบาทในการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิเพือ่รวบรวมขอ้มลู

ที่มีผลต่อการวินิจฉัยได้อย่างครบถ้วน

6.		 การวินิจฉัยยกเลิกผลการเลือกตั้งจะต้องเป็นผลมา

จากความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ส่ง	

ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการเลือกตั้งหรือความ	

ชอบธรรมของการเลือกตั้งเท่านั้น

เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าระบบการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งของประเทศไทยขัดต่อเงื่อนไขดังกล่าว

อย่างชัดเจนถึง	5	ข้อ	(ข้อ	1.	2.	3.	4.	และ	6.)	กล่าวคือ	ขัดต่อข้อ	1.	

เนื่องจากไม่มีการกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลอืกตัง้	ขดัตอ่ขอ้	2.	เนือ่งจากไมม่กีารกำาหนดระยะเวลาในการ

เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง	ขัดต่อข้อ	3.	เนื่องจากกำาหนดให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อศาลฎีกา

รบัคำารอ้งของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ขดัตอ่ขอ้	4.	เนือ่งจากกำาหนด

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่องค์กรตุลาการมีอำานาจในการ

วนิจิฉยัชีข้าดคดเีลอืกตัง้ซึง่คำาวนิจิฉยัดงักลา่วมผีลเปน็ทีส่ดุ	ขอ้ตอ่ขอ้	6.		

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและศาลฎีกามักจะยกเลิกผลการ

เลอืกตัง้อนัเนือ่งมาจากการกระทำาความผดิของบคุคลอืน่ซึง่เปน็ความผดิ	

ที่ไม่กระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ

		 ส่วนเง่ือนไขข้อ	5.	ซึ่งเป็นเร่ืองของการพิจารณาคดีโดยระบบ

ไต่สวนนั้น	แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะกำาหนดให้ศาลฎีกามีอำานาจ

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งได้เอง	แต่จะต้องใช้สำานวนของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก	ดังนั้น	การไต่สวนเพื่อแสวงหา	

ข้อเท็จจริงของศาลจงึเป็นกรณขีองการหาข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากสำานวน

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังเท่านัน้	แม้พอจะกล่าวได้ว่าการพจิารณา

คดีเลือกตั้งโดยศาลฎีกาใช้ระบบไต่สวน	แต่ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวย่อม

ทำาให้อำานาจในการไต่สวนของศาลฎีกามีขีดจำากัดอย่างยิ่ง

		 	ทั้งน้ี	ข้อเสนอแนะของงานวิจัยชิ้นน้ีจะเป็นการใช้เง่ือนไข	

ทั้ง	6	ประการข้างต้นเป็นหลักในการปรับปรุงแก้ไขระบบคดีเลือกต้ัง

ของประเทศไทย	ส่วนรายละเอยีดอืน่ๆ	นอกเหนอืจากเงือ่นไขทัง้	6	ข้อ	

จะเป็นการปรบัเปลีย่นบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเลอืกตัง้ของประเทศไทย
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ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาโดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูป

กฎหมายในอนาคตอันใกล้ด้วย	โดยข้อเสนอแนะมีทั้งสิ้น	6	ประการ

ดังต่อไปนี้

	 ประการแรก	ควรกำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคง

มีอำานาจในการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีบุคคลแจ้งว่ามีการกระทำา	

ความผิดกฎหมายเลอืกตัง้	หรอืกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ทราบเอง		

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่าผู้สมัครหรือบุคคลอื่น

กระทำาความผดิตามกฎหมายเลอืกตัง้	คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้อง	

เสนอคำาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยหลังจากได้ประกาศผลการเลือกตั้ง	

แล้วเท่านั้น	ดังนั้น	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่มีอำานาจในการ

วินิจฉัยช้ีขาดคดีเลือกตั้งและจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งทันทีที่มี

การนับคะแนนเสร็จสิ้น

	 ประการที่สอง	ควรกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(ซึ่งได้ไปใช้	

สิทธิเลือกตั้ง)	มีสิทธิเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ทีต่นได้ลงคะแนนเสยีงต่อศาลฎกีาเพือ่วนิจิฉยั	โดยเหตแุห่งการคดัค้าน

การเลือกตั้งอาจมาจากการกระทำาความผิดของผู้สมัครหรือบุคคลอื่น		

หรือจากความบกพร่องในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	

ก็ได้	ทั้งนี้	หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทำาการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ	

การเลือกตั้งเพื่อสืบสวนแล้วก็ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเสนอคำาร้องต่อ

ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยแต่อย่างใด

	 ประการทีส่าม	ควรกำาหนดให้มรีะยะเวลาในการเสนอคำาร้อง

คัดค้านผลการเลือกตั้งต่อศาลฎีกา	ระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรส้ันหรือ

ยาวจนเกินไปเพื่อให้ผู้ร้องมีเวลาในการเตรียมพยานหลักฐานและเพื่อ

ประกันความมั่นคงในสถานะผู้แทนราษฎรของผู้ได้รับเลือกตั้ง	โดยอาจ

กำาหนดไว้ที่	30	วันนับแต่มีการประกาศผลการเลือกต้ังก็ได้	เพราะหาก

กำาหนดเอาไว้ยาวจนเกินไปอาจส่งผลให้มีคำาร้องจำานวนมากจนเกินไป	

(ประเทศฝรั่งเศสกำาหนดไว้ที่	10	วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง	

ส่วนประเทศเยอรมนีกำาหนดไว้ที่	2	เดือนนับแต่วันเลือกตั้ง)	ซึ่งเงื่อน

เวลาดังกล่าวจะต้องบังคับใช้กับทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและ	

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ประการท่ีสี	่เมือ่พิจารณาจากสภาพปัญหาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้	

ของประเทศไทย	เราอาจกล่าวได้ว่าปรมิาณคำาร้องคัดค้านผลการเลอืกตัง้	

น่าจะมีปริมาณมาก	จึงควรกำาหนดให้มีองค์คณะซึ่งประกอบไปด้วย

ผู้พิพากษาศาลฎีกาจำานวน	3	คนทำาหน้าที่กลั่นกรองคำาร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้งที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(จะกำาหนดให้มีองค์คณะ

จำานวนเท่าใดก็ได้)	หากองค์คณะเห็นว่าคำาร้องดังกล่าวไม่มีมูล	หรือ

ผู ้ร้องไม่มีคุณสมบัติในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง	(เช่นไม่ได้ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว)	ให้องค์คณะมีคำาสั่ง	

ยกคำาร้องได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีการไต่สวน	ในกรณีที่มีคำาร้องหลาย

คำาร้องมีวัตถุและประเด็นแห่งคดีเดียวกัน	ให้องค์คณะดังกล่าวสั่งรวม

คำาร้องทั้งหลายให้เป็นคำาร้องเดียว	ยกตัวอย่างเช่น	ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง

มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	10	คนเสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อ

ศาลฎีกา	เนื่องจากเห็นว่าผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งกระทำาความผิดตาม

กฎหมายเลือกต้ังโดยการซ้ือเสียง	องค์คณะย่อมมีอำานาจในการรวม

คำาร้องทัง้	10	ให้เป็นคำาร้องเดยีว	โดยการพจิารณาคำาร้องขององค์คณะ

ดงักล่าวจะต้องแล้วเสรจ็ภายใน	60	วนันบัแต่ได้รบัคำาร้อง	ทัง้นี	้ในกรณี

ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกต้ัง	

องค์คณะไม่มีอำานาจในการยกคำาร้อง	แต่สามารถรวมคำาร้องดังกล่าว

เป็นคำาร้องเดียวกันกับคำาร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
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	 ประการที่ห้า	การมีคำาส่ังรับคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง

โดยองค์คณะดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	

ผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่มีการคัดค้านต้องสะดุดหยุดลง	สมาชิก	

สภาผูแ้ทนราษฎรจะต้องปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมคีำาวนิิจฉัยยกเลิก	

ผลการเลือกตั้งในเขตดังกล่าว

	 ประการที่หก	องค์คณะที่มีหน้าที่กลั่นกรองคำาร้องจะต้อง

เสนอสำานวนให้แก่องค์คณะซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

จำานวน	5	คนเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป	โดยในการพิจารณาคดี

เลือกตั้งขององค์คณะดังกล่าวให้ใช้ระบบไต่สวน	กล่าวคือให้องค์คณะ

มีอำานาจแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีได้โดยไม่จำาเป็นต้องยึดถือสำานวน

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก	นอกจากนี้ควรกำาหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา	

ผูแ้ทนราษฎรหรอืในระเบยีบทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาว่าด้วยการพจิารณา

คดีเลือกตั้งว่า	การวินิจฉัยยกเลิกผลการเลือกต้ังอันเกิดจากการกระทำา	

ความผดิของบคุคลอืน่	(ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าผูส้มคัรท่ีได้รบัเลอืกกระทำา

หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด)	จะต้องพิสูจน์ได้ว่าการกระทำา

ความผิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งหรือความสุจริตของ

การเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ

	 เมื่อได้ข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว	เราอาจสรุปกระบวนการ

พิจารณาคดีเลือกตั้งโดยย่อได้ดังต่อไปน้ี

1.	 ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการเลอืกตัง้ทนัที

ที่นับคะแนนเสร็จ	และมีอำานาจในการสืบสวนข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการกระทำาความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

2.	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ

เสนอคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายใน	30	วัน	

นับแต่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง

3.	 ให้องค์คณะซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองคำาร้อง	(ประกอบไปด้วย	

ผูพ้พิากษาศาลฎกีาจำานวน	3	คน)	มอีำานาจในการรบัคำารอ้ง		

ยกคำาร้อง	และรวมคำาร้อง	แต่หากเป็นคำาร้องที่เสนอโดย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้องค์คณะมีอำานาจในการ

พิจารณารวมคำาร้องเท่านั้น	โดยให้คำาสั่งขององค์คณะ

ดังกล่าวเป็นที่สุด

4.	 องค์คณะซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองคำาร้องจะต้องพิจารณา

คำาร้องให้แล้วเสร็จภายใน	60	วันนับแต่ได้รับคำาร้อง	โดย

คำาสั่งรับคำาร้องไม่เป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ในเขตเลือกตั้งที่มีการคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

5.	 ให้องค์คณะที่มีอำานาจพิจารณาคดี	 (ประกอบไปด้วย	

ผู้พิพากษาศาลฎีกาจำานวน	5	คน)	ใช้ระบบไต่สวนใน

การพิจารณาคดีโดยไม่จำาเป็นต้องยึดถือสำานวนของ	

คณะกรรมการการเลอืกตัง้เปน็หลกั	และใหค้ำาวนิจิฉยัของ

องค์คณะดังกล่าวเป็นที่สุด

6.	 กรณทีีม่คีำาสัง่ยกเลกิผลการเลอืกตัง้อนัเกดิจากการกระทำา	

ความผิดของบุคคลอื่น	(ไม่ใช่การกระทำาความผิดของ	

ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัเลอืก)	จะตอ้งพสิจูนไ์ดว้า่การกระทำาความผดิ	

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งหรือความสุจริต

ของการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำาคัญ
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	 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าข้อเสนอแนะข้างต้นเป็นการ

ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการพิจารณาคดีเลือกตั้งของประเทศไทยให้

สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง	6	ประการซึ่งเป็นเครื่องประกันประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ง	รวมทั้ง

เป็นการยืนยันสถานะเจ้าของอำานาจอธิปไตยของประชาชนโดยการ

กำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม

ในกระบวนการแสดงเจตจำานงการทางเมืองของตน

		 อนึ่ง	ประเด็นที่ควรพิจารณาในอนาคตคือองค์กรตุลาการ	

ท่ีมอีำานาจพจิารณาคดเีลอืกตัง้ควรจะเป็นศาลใด	?	จะเหน็ได้ว่าประเทศ

ท่ีใช้ระบบศาลคู่	(ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และศาลรัฐธรรมนูญ)		

จะไม่กำาหนดให้ศาลยตุธิรรมมเีขตอำานาจในการพจิารณาคำาร้องคดัค้าน

ผลการเลือกตั้ง	เน่ืองจากรูปแบบของข้อพิพาทน้ันมีลักษณะเป็นคดี

ทางกฎหมายมหาชน	นอกจากน้ียังสามารถก่อตั้งศาลเลือกตั้ง	หรือ	

คณะตุลาการเลือกตั้งขึ้นทำาหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะก็ได้	แต่อย่างไร

ก็ตาม	ข้อเสนอแนะในงานวิจัยช้ินนี้คำานึงถึงความเป็นไปได้ในการ

ปฏิรูปกฎหมายในอนาคตอันใกล้ด้วย	ซึ่งการเปลี่ยนองค์กรตุลาการท่ี

มีอำานาจพิจารณาคดีเลือกตั้งในประเทศจะต้องอาศัยเวลาพอสมควร	

จึงขอสงวนประเด็นดังกล่าวไว้อภิปรายในอนาคต
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1. ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

			 ผู้วิจัยได้ทำาการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำานวน	16	คน	(แบ่งเป็นเพศชาย	8	คน	เพศหญิง	8	คน	ในจำานวนนี้	

มผีูส้ำาเรจ็การศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตรจีำานวน	6	คนและไม่เกนิกว่า	

ปริญญาตรี	10	คน)	โดยมีคำาถามจำานวน	3	ข้อดังต่อไปน้ี	(ผู ้วิจัย	

ได้อธิบายข้อกฎหมาย	ที่มาและเหตุผลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคำาถามให้

ผู้ตอบแบบสอบถามฟังก่อนการตอบคำาถาม)

1.1 ท่านเห็นว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบร้ายแรงที่สุดต่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทยคืออะไร?

-	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	13	คนตอบในลักษณะเดียวกันว่าปัญหาที	่

ร้ายแรงที่สุดในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยคือ	

การซื้อสิทธิขายเสียงระหว่างนักการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และ	

ส่วนใหญ่ในจำานวนนั้นมองว่าการซื้อสิทธิขายเสียงนำาไปสู่การทุจริต

คอรัปชั่นของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งอีกด้วย

-	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	3	คนมองว่าการรัฐประหารคือปัจจัยสำาคัญ

ทีส่ดุของความล้มเหลวในการพัฒนาระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย

1.2 ท่านเหน็ว่าควรกำาหนดให้ผูม้สีทิธเิลือกตัง้สามารถเสนอคำาร้อง

คัดค้านผลการเลือกตั้งต่อศาลได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

-	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	10	คนเห็นว่าควรกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

มีสิทธิคัดค้านผลการเลือกตั้งได้	โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่แน่ใจว่า

คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะทำาหน้าทีไ่ด้มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด		

และผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำานวน	3	คน	(จาก	10	คน)	มองว่าเป็นการส่งเสรมิ

ให้ประชาชนใส่ใจการเมืองการเลือกตั้งมากขึ้น

-	ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำานวน	6	คนเหน็ว่าไม่ควรกำาหนดให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้มี

สทิธคิดัค้านผลการเลอืกตัง้ได้	เนือ่งจากเป็นการเปิดช่องให้ผูส้มคัรหรอื

พรรคการเมืองที่แพ้สามารถกลั่นแกล้งผู้สมัครที่ได้รับเลือกโดยการยื่น

คำาร้องคัดค้านต่อศาลโดยไม่สุจริต	เช่น	สร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อ	

ใส่ร้ายอีกฝ่าย	เป็นต้น	หนึ่งในจำานวนนั้นให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า	ผู้มี

สิทธิเลอืกตัง้ทีไ่ม่ได้มส่ีวนได้เสยีกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้น่าจะกลวัอทิธพิล

ของนักการเมืองจนทำาให้ไม่กล้ายื่นคำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง

1.3 ท่านเห็นว่าควรกำาหนดให้คดีเลือกตั้งอยู่ในเขตอำานาจของ

ศาลใด?

	-	ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จำานวน	13	คนเหน็ว่าศาลฎกีาเหมาะสมทีจ่ะมอีำานาจ

ในการพิจารณาคดีเลือกต้ังตามท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ว	เน่ืองจากเป็น

ศาลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ทำางานมากกว่าศาลอื่น

-	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน	3	คนเห็นว่าโดยหลักควรกำาหนดให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีอำานาจในการพิจารณาคดีเลือกตั้งเหมือนกรณีของ	

ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี	เพราะคดีเลือกตั้งน่าจะอยู่ในอำานาจของ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองมากกว่าศาลฎีกา	เพียงแต่ไม่แน่ใจ	

ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถตัดสินคดีเลือกตั้งได้อย่างยุติธรรม	

มากน้อยเพียงใด
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2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

		 ผู ้วิจัยได้ทำาการสอบถามความคิดเห็นของ	ดร.	ยงยุทธ		

แสงรุ ่งเรือง	 (อธิบดีผู ้พิพากษาภาค	2)	ซึ่งเป็นผู ้พิพากษาที่เคย	

รับผิดชอบคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์และได้ทำาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง	“การ

พัฒนากฎหมายสำาหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น”	

โดยเป็นการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยคดีเลือกตั้ง

และแนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมมองของผู้มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อพิพาทในคดีเลือกต้ัง	ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายเลือกตั้งในอนาคต

	 ความคิดเห็นของดร.	ยงยุทธ	แสงรุ่งเรือง	(อธิบดีผู้พิพากษา

ภาค	2)	จากการสัมภาษณ์เมื่อวันท่ี	19	มิถุนายน	2560	แบ่งออกเป็น	

2	ประเด็นดังนี้

	2.1 ข้อบกพร่องภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 

2545 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาล

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช	2540		

ได้ปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ให้ดำาเนินการโดยองค์กรอิสระ	คือ		

คณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	มอีำานาจหน้าที	่ในการจดัการเลอืกต้ัง	

พร้อมทัง้มอีำานาจสบืสวนสอบสวนและวินจิฉัยชีข้าดเป็นทีส่ดุเพยีงองค์กร

เดียวท่ีจะสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	รวมถึง	

จดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ในช่วงก่อนและหลงัประกาศผลการเลอืกตัง้หรอื

ออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด	ในกรณีที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียง

ประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ	มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

โดยมีการตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	

ผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	รองรับ

		 	ต่อมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	มาตรา	219	วรรคสาม	กำาหนดให้ศาลฎีกาเข้ามาเป็นองค์กรผู้มี

อำานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา	และให้ศาลอุทธรณ์มีอำานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี

ท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง	

สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหารท้องถ่ิน	ในกรณีที่คณะกรรมการ	

การเลือกตั้งได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	ต่อมาคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเห็นว่าควรให้มีการเลือกต้ังใหม่	หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง	

สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	กม็อิาจมคีำาสัง่ชีข้าดเองเช่นเดมิ

ได้	เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	239	กำาหนดให้ต้องยื่นคำาร้อง

ต่อศาลอุทธรณ์ซึ่งหมายรวมถึงศาลอุทธรณ์ภาคตามพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรมเพื่อวินิจฉัย	ส่วนกรณีก่อนประกาศผลการเลือกตั้งให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่เช่นเดิม

	 ปัจจุบันแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	จะถกูยบุเลกิไปโดยการปฏวิตัริฐัประหารของคณะรกัษาความสงบ	

แห่งชาติ	(คสช.)	และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที	่	

58/2557	แต่ประกาศฉบบันีก้ย็งัคงให้ศาลยตุธิรรมปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์		

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช	2550	ต่อไปเช่นเดมิ		

ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมการเลือกต้ังท้องถ่ินในการดำาเนินคดีที่มี
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การกล่าวหาว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแบ่งเป็น		

2	ส่วน	คือ	(1)	กระบวนการยุติธรรมการเลือกตั้งก่อนประกาศผล	

การเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาด

คดีเลือกตั้งเป็นที่สุด	และ	(2)	กระบวนการยุติธรรมการเลือกตั้งหลัง

ประกาศผลการเลือกตั้งโดยศาลชั้นอุทธรณ์มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดี

เลือกตั้งเป็นที่สุด	แต่ในส่วนของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2545	กลบัมไิด้มี	

การปรบัปรงุแก้ไขเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องแต่อย่างใด	จงึทำาให้เป็นปัญหาด้าน

การขัดกันของกฎหมาย	และเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างแจ้งชัด	

ก่อให้เกดิปัญหาแก่กระบวนการยตุธิรรมการเลอืกตัง้ท้องถิน่นบัตัง้แต่ปี	

พ.ศ.	2550	จนถึงปัจจุบันซึ่งพบว่ามี	11	ประเด็น	แบ่งเป็น	3	ภาคส่วน	

คือ	ประชาชน	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และศาล	(รายละเอียดศึกษา

ได้ในวทิยานพินธ์เร่ือง	การพฒันากฎหมายสำาหรบักระบวนการยติุธรรม

ในการเลือกตั้งท้องถิ่น	โดย	นายยงยุทธ	แสงรุ่งเรือง)	โดยในส่วนของ

ศาลมีปัญหาคือ	

	 	 1)	เดิมกรณีผู ้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย

หรือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินกำาหนด	คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีอำานาจส่ังเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผู้สมัครท่ีได้รับการเลือกตั้ง

และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่	ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	มาตรา	55	และมาตรา	

56	ครั้นมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่	58/2557	ให้

ศาลชั้นอุทธรณ์มีอำานาจวินิจฉัยคดีเลือกต้ังซ่ึงรวมถึงกรณีดังกล่าว

หลังประกาศผลการเลือกตั้งให้ศาลมีอำานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ	

ผู้ทำาผิดให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและให้มีการเลือกตั้งใหม	่	

แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็มิได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกัน

	 	 2)	กรณตีามบทบญัญตัมิาตรา	97	แห่งพระราชบญัญตัิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	หลัง

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร	

รบัเลอืกต้ังผูใ้ดกระทำาให้การเลอืกต้ังมิได้เป็นไปโดยสจุริตและเทีย่งธรรม	

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมัคร	

รับเลือกต้ังผู้น้ันหรือมีคำาส่ังให้เลือกต้ังใหม่หรือนับคะแนนใหม่	แต่ต้อง

ภายใน	1	ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง	เว้นแต่ความไม่สุจริตหรือ

ไม่เท่ียงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุ

สำาคญัทีท่ำาให้ผูน้ัน้ได้รบัเลอืกตัง้ซึง่ปัจจบุนัประกาศคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาต	ิฉบบัที	่58/2557	ให้ศาลมอีำานาจสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หรอื

ให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	แต่มิได้มีการแก้ไข	

มาตรา	97	ให้สอดคล้องกนั	เมือ่คดมีกีารไต่สวนข้อเทจ็จรงิศาลฟังได้ว่า	

การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่มิได้เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเลือกตั้ง	

ศาลบางองค์คณะมีคำาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และยกคำาขอให้เพิกถอน

สิทธิ	แต่ศาลบางองค์คณะมีคำาสั่งยกคำาร้องแตกต่างกัน

	 	 3)	สภาพบังคับให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายเน่ืองมาจากพระราช

บญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2545	

มาตรา	99	บญัญตัใิห้ผูถ้กูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ต้องรบัผดิชดใช้ค่าใช้จ่าย

ในการเลอืกตัง้ตามแต่เมือ่ผูน้ัน้ไม่ยอมชดใช้	คณะกรรมการการเลอืกตัง้

ต้องเป็นโจทก์ฟ้องผู้น้ันเป็นคดีแพ่งบังคับชดใช้จำานวนที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำาหนดและอาจเป็นเหตุให้ผลคำาพิพากษาทั้งสองคดีขัดกัน

	 	 4)	ระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ทำาผิด

ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในระดับท้องถิ่นมีกำาหนดหนึ่งปี	

นับแต่วันมีคำาสั่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	
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หรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2549	มาตรา	97	แตกต่างจากในระดับชาติ	

ที่มีการกำาหนดห้าปีนับแต่วันมีคำาสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่

สมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550	มาตรา	111	ไม่เสมอภาคต่อผู้กระทำาผิดใน

ระดบัท้องถิน่และระดบัชาตแิม้จะเป็นการกระทำาในลกัษณะเดยีวกนักต็าม

	2.2 ควรมกีารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยวธิพีจิารณาและวนิจิฉยั

คดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งดังนี้

	 1)	การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา	

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	2550	เพื่อเปิดสิทธิให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง		

คัดค้านการจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และคัดค้านการเลือกตั้ง

ที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก่อนและหลังประกาศผลการเลือกต้ังต่อศาล

ชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้ง	และกำาหนดให้การฟ้องคดีแพ่งบังคับให้

ผู้ทำาผิดให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้อง

จดัการเลือกต้ังใหม่โดยในคดแีพ่ง	ศาลจำาต้องถอืข้อเท็จจรงิตามท่ีปรากฏ

คำาสั่งในคดีเลือกตั้ง	ทั้งกำาหนดให้ผู้สมัครที่ใช้จ่ายในการเลือกต้ังไม่เกิน

จำานวนเงนิค่าใช้จ่ายทีก่ำาหนด	และยืน่บญัชรีายรบัรายจ่ายในการเลอืกตัง้	

ถูกต้องโดยได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจำานวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งนั้นทั้งหมดมีสิทธิขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้	เพื่อให้สอดคล้อง

กับร่างปรับปรุงแก้ไข	พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	พ.ศ.	2545	

	 2)	เมือ่ได้พฒันากฎหมายเลอืกตัง้ท้องถิน่ตามร่างปรบัปรงุแก้ไข

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น		

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้ว	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

กฎหมายดงักล่าว	ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในกฎหมายนัน้	กค็วรปรับปรุงพฒันา	

แนวทางการทำางานหรือการทำาหน้าท่ีของตนให้สอดรับกับกฎหมาย	

กล่าวคือ

	 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	เช่น	องค์กร

ภาคเอกชนต้องร่วมมือกับภาครัฐในการโฆษณาสื่อสารมวลชน	แจ้งให้

ประชาชน	รู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนตามกฎหมาย	สภาทนายความแห่ง

ประเทศไทยต้องเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำาร้อง

คดัค้านการเลอืกตัง้ท้องถิน่ไม่สจุรติและเทีย่งธรรม	เช่น	เข้ามาช่วยเหลอื	

ในการให้คำาปรึกษา	เขียนคำาร้อง	หรือการว่าความในศาล	เป็นต้น	

	 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เช่น	สำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	กำากับให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่

บุคลากร	ในองค์กรของตน	เพ่ือให้ทราบพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามร่างปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว	

คณะกรรมการการเลอืกต้ังต้องปรบัปรงุระบบการทำางานสบืสวนสอบสวน

ของตน	ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	เหมาะสมอยู่ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนด	เป็นต้น

	 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาล	เช่น	ชั้นอุทธรณ์ต้องปรับปรุงระบบ

การทำางานการไต่สวนวนิจิฉยัคำาร้องคดัค้านให้รวดเรว็	และเสรจ็ภายใน

กรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายกำาหนด	ศาลช้ันอทุธรณ์ต้องจัดให้มีการอบรม

สัมมนาให้ความรู้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	

ผู้บรหิารท้องถิน่ตามร่างปรบัปรงุแก้ไขดงักล่าวให้แก่ผูพ้พิากษา	เจ้าหน้าที	่

ธุรการ	ให้ทราบและเข้าใจหลักการของกฎหมาย	เป็นต้น
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	 3)	การมบีทบญัญตัติามรฐัธรรมนญูเพือ่ให้มกีารพฒันากฎหมาย

เลือกตัง้ท้องถิน่ตามร่างปรับปรงุแก้ไขพระราชบัญญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	พ.ศ.	2545
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