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บทนํา
 ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธปิไตยยดึมั่นในหลกัการที่วา “อาํนาจสงูสดุในการปกครอง
ประเทศเปนของประชาชน” โดยประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสามารถแสดงออกซ่ึงอาํนาจสงูสดุ
ในการปกครองประเทศผานการเลือกผูแทนใหเขาไปใชอํานาจในการปกครองและบริหารประเทศ
แทนตนเอง จึงถือไดวา “สิทธิเลือกตั้งของประชาชน” เปนสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนัน้เพื่อรักษาไวซึ่งอุดมการณดังกลาวรัฐมีหนาทีใ่นการสนับสนุนและ
สงเสรมิใหพลเมอืงของตนสามารถเขาถงึสทิธเิลอืกตัง้โดยเสรี โดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงํา
จากอาํนาจอันไมชอบธรรม การจาํกดัตดัสทิธเิลอืกตั้งของประชาชนไมวาจะดวยวธิกีารใดกต็ามเทากบั
เปนการทําลายหลักพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
 หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลอืกตัง้ทัง้การเลอืกตัง้ในระดบัประเทศและในระดับทองถิน่ของประเทศไทยแลว จะพบวากฎหมาย
ดังกลาวไดบัญญัติใหอํานาจองคกรของรัฐไมวาจะเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลมีอํานาจ
ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชน ถามีการกระทําการอันหนึ่งอันใดที่เปนการตองหามตามที่
กฎหมายบญัญตัไิว จงึมีประเดน็คาํถามที่นาสนใจวาโดยหลกัการในระบอบประชาธิปไตย “สทิธเิลือกตั้ง
ของประชาชน” จะถูกเพิกถอนไดหรือไม หากเพิกถอนได “ใครหรือองคกรใด” ควรจะเปนผูมีอํานาจ
เพิกถอนสิทธิดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปนการตอบคําถามในประเด็นดังกลาวขางตน คอลัมน คมความคิด 
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกร
ที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ดังนี้

ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และองคกรที่มีอํานาจ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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จุลนิติ

๑. การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 สิทธิเลือกตั ้งเปนสิทธิทางการเมืองทีเ่กิดขึ ้นสืบเนื ่องมาจากหลักการพื ้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และดวยเหตุผลความจําเปนของรัฐชาติสมัยใหม
ท่ีไมสามารถใหประชาชนเขาไปใชอํานาจโดยตรงไดจึงตองกําหนดใหประชาชนมสีทิธิเลอืกตั้งขึ้น เพื่อให
ประชาชนแสดงออกซึ่งเจตจํานงในทางการเมืองผานการเลือกผูแทน เมื่อสิทธิเลือกตั้งสัมพันธกับ
หลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน สิทธิเลือกตั้งจึงมีไดเฉพาะบุคคลทีเ่ปนพลเมืองของรัฐเทานั้น 
ซึ่งในประเดน็เรื่องสทิธเิลอืกตั้งของประชาชนถกูเพกิถอนไดหรอืไม มีแนวความเหน็แบงเปน ๒ ฝาย ดงันี้

 ๑)  ฝายที่เห็นวาสิทธิเลือกตั้งถูกเพิกถอนได
  เหตุผลทีส่นับสนุนวาสิทธิเลือกตั้งถูกเพิกถอนได คือ สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิในการเลือก
ผูแทนใหเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งผูแทนที่เลือกเขาไปนั้นจะตองเปนผูทีม่ีความรู 
ความสามารถ เปนคนดีมีคุณธรรม สามารถรักษาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
และสะทอนความตองการของผูที่เลือกใหตนเขาไปทําหนาที่แทนได ดังนั้นรัฐจึงไมสามารถใหพลเมือง
ของตนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งได จึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งขึ้น 
เชน สัญชาต ิอายุ การมีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตเลอืกต้ัง การเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
เปนบุคคลที่อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่ง
ทีช่อบดวยกฎหมาย วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ทัง้นี้เพื่อเปนการกําหนดตัวผูมีสิทธิ
เลือกตัง้ในเบือ้งตนวาจะเปนผูท่ีมีวจิารณญาณในระดับท่ีสามารถพจิารณากลัน่กรองเลอืกผูแทนใหบรรลุ
เปาหมายของการเลือกตั้งได
  นอกจากการจาํกดัสิทธิเลอืกตั้งของประชาชนโดยการกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม
ดังกลาวแลว หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อใหการเลอืกตั้งเปนไป
โดยไมสจุรติและเท่ียงธรรม ทําใหผลการเลอืกตั้งบดิเบอืนไปจากเจตจํานงท่ีแทจรงิของประชาชน สงผล
ใหไดผูแทนที่ไมเหมาะสม ผูนัน้ก็ไมสมควรไดรับความคุมครองใหมีสิทธิเลือกตั้งอีกตอไป ดังนั้นการ
เพกิถอนสิทธิเลือกต้ังของประชาชนสามารถกระทาํไดหากแตจะตองเปนไปเพื่อเปนกลไกปองกันตนเอง
ของระบอบประชาธิปไตยจากการใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนปฏิปกษตอตัวระบอบประชาธิปไตย๑ 

 ๒) ฝายที่เห็นวาสิทธิเลือกตั้งไมสามารถถูกเพิกถอนได
  ทฤษฎอํีานาจอธิปไตยเปนของปวงชนสนับสนุนใหมีการจดัการปกครองแบบประชาธปิไตย
โดยตรง คอื ใหประชาชนทกุคนใชอํานาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวงดงัท่ีเคยปฏิบตัใินกรกีสมยัโบราณ
หรอืในกรณีท่ีไมอาจทําเชนนั้นไดกอ็าจจัดการปกครองเปนแบบประชาธิปไตยโดยออม คอื ใหประชาชน
เลือกผูแทนราษฎรขึ้นทําการแทนตนก็ได ซึ่งกรณีเชนน้ีจะทําใหเกดิผลตามมาวา การออกเสยีงเลอืกตั้ง
เปนสิทธซิึ่งประชาชนจะใชสิทธหิรอืไมก็ได๒ สทิธิเลอืกตั้งจึงเปนเครื่องมอืในการใชอํานาจ

 ๑พรรษวัฒน พูนทองพันธ, ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ หนา ๙๗. 
 ๒วษิณุ เครอืงาม, กฎหมายรฐัธรรมนญู, พมิพครั้งท่ี ๓ , (กรงุเทพมหานคร : นติบิรรณการ,
๒๕๓๐), น. ๒๑๙.
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อธิปไตยของประชาชนผานทางผูแทน นอกจากนี ้ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนถือกันวา
พลเมืองของรัฐแตละคนยอมเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในสวนทีเ่ทา ๆ กัน เหตุทีป่ระชาชนแตละคน
มารวมกันเปนสังคมหรือรัฐก็เนือ่งจากความตองการทีจ่ะประกันสิทธิของตนทีม่ีอยูแลวตามธรรมชาติ
ใหเกิดความมั่นคง จึงไดรวมกันเปนสังคมและเลือกผูปกครองใหทําหนาทีแ่ทนตน ผูปกครองจึงได
อํานาจมาโดยความยินยอมของประชาชนผานการเลือกตั้งขึ้น ดังนั้น สิทธิเลือกตั้งซึ่งพลเมืองใชเลือก
ผูปกครองจึงเปนสิ่งที่จะตองมีอยูตราบใดที่ยังคงมีสังคมประชาธิปไตยและนับถือกันวาอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน๓ 
  เมือ่พิจารณาจากสภาพสังคมที่มีความสลับซับซอน หากเปรียบเทียบสังคมไดกับสหกรณ
สิทธิเลือกตั้งจึงควรเปนสิทธิของทุกคน เพราะมนุษยทุกคนตางก็มีความจําเปนเทากันหมดในบริการ
สาธารณะและตางสมควรไดรับความเคารพในฐานะที่เปนมนุษย มนุษยทุกคนจึงตองมีสิทธิเลือกเพื่อ
แสดงออกซึ่งความตองการของมนษุยแตละคนทั้งในดานวัตถแุละจิตใจ๔  เม่ือพจิารณาผูทรงสทิธเิลอืกตั้ง
แลว ปรากฏวาสิทธิเลือกตั้งจาํกดัไวเฉพาะแตพลเมอืงของรฐัเทาน้ันท่ีจะมสีทิธน้ีิได ท้ังน้ีเพราะพลเมอืง
ของรัฐเทานั้นทีเ่ปนเจาของอํานาจอธิปไตยในรัฐ อันทําใหสามารถเลือกผูแทนไปใชอํานาจอธิปไตย
แทนตนได คนตางชาติหรือคนที่ไมใชพลเมืองของรัฐจึงไมมีสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด สิทธิเลือกตั้ง
จึงถือเปนสิทธิพื้นฐานในการแสดงออกถึงความเปนพลเมืองของรัฐอยางสมบูรณในประเทศทีป่กครอง
ในระบอบประชาธิปไตย๕  ดังจะเห็นไดจากคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งในอดีตมีการจํากัดมากมาย
หลายประการทาํใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมจํีานวนนอย แตเม่ือเวลาผานไปพรอม ๆ  กับแนวคดิประชาธปิไตย
เจริญกาวหนาขึ้นมาตามลําดับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึงขนาดมีการ
เรยีกรองใหสิทธิเลือกตัง้ในแตละรฐัตองเปนการท่ัวไป ดงัปรากฏในปฏญิญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน
ขององคการสหประชาชาติ ขอ ๒๑๖  
  ในสวนของกฎหมายเลอืกตั้งของประเทศไทยน้ัน กฎหมายเลอืกตั้งฉบบัแรก คอื พระราชบญัญตัิ
การเลือกตั ้ง พุทธศักราช ๒๔๗๕ มิไดมีบทบัญญัติทีใ่หอํานาจรัฐในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้ง
ของประชาชนแตอยางใด ทัง้นีพ้ิจารณาไดจากในหมวดวาดวยเรื่องความผิดและบทกําหนดโทษ
ของกฎหมายฉบับดังกลาวมีเพียงโทษจําคุกและปรับเทานั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพิ่งจะเกิดขึ้น
เปนครั้งแรกตามพระราชบัญญติัการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเตมิ พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ฉะบบัท่ี ๒ 

 ๓พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๐๐. 
 ๔แบรนารด ลาแวนย, สิทธิทั่วไปในการออกเสียงเลือกตั้งและอํานาจรัฐ, แปลโดย พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย (กรุงเทพมหานคร : 
สภาวิจัยแหงชาติ, ๒๕๑๓) ,น. ๑๔๗ – ๑๔๘.
 ๕สุรเดช ชมเกร็ดแกว, “ปญหาการยุบพรรคการเมืองที่กระทบตอเสรีภาพในการจัดตัง้พรรคการเมือง”, (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), น.๑๓๘.
 ๖ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๑
 (๑) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในรัฐบาลของประเทศตน จะเปนโดยตรงหรือโดยการผานทางผูแทนซึ่งไดเลือกตั้งโดยอิสระ
 (๒) บุคคลมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค
 (๓) เจตจาํนงของประชาชนจะตองเปนมูลฐานแหงอาํนาจของรฐับาล เจตจาํนงนีจ้ะตองแสดงออกทางการเลือกตัง้ตามกาํหนด
เวลา และอยางแทจริง ซึง่อาศัยการออกเสียงกันอยางทั่วไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดนอิสระ
อยางอื่นทํานองเดียวกัน 
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แสดงวาอยางนอยในชวงเวลาหนึ ่งของระบบกฎหมายไทย เห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้ง
ไมมีความจําเปนแตอยางใด เพียงการลงโทษทางอาญา เชน โทษจําคุกและปรับเทานั้นก็เปน
การเพียงพอแลวทีจ่ะใชบังคับกับกรณกีารทจุริตการเลือกตัง้ตามกฎหมาย๗ จึงเห็นไดวา สิทธิเลือกตัง้
เปนสิทธิทีม่ีความสําคัญในการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนผานการเลือกผูแทน สิทธิเลือกตั้ง
เปนสิทธท่ีิแสดงออกถงึความเปนพลเมืองของรฐัอยางสมบรูณ การเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งจงึมลีกัษณะเปน 
“การพรากความเปนพลเมืองไปจากบคุคล”๘ ทําใหประชาชนไมสามารถใชอํานาจอธปิไตยแสดงออก
ซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของตนเองได ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอาจจะไมใชมาตรการที่จําเปน
ในการลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพราะรัฐสามารถใชมาตรการลงโทษอยางอืน่ได เชน 
การลงโทษจําคุกหรือปรับ หรือการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ทุจริตการ
เลือกตั้งโดยไมตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เปนตน

๒. องคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 เมือ่พิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดให
องคกรดังตอไปนี้มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นกอน
ประกาศผลการเลือกตั้ง ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้ง
นาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยขอนําเสนอตามลําดับดังนี้

  ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง และพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๒๒ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีอาํนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง “กอนประกาศ
ผลการเลอืกต้ัง” หากสืบสวนสอบสวนแลวมีหลกัฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมคัรรบัเลอืกตั้งผูใดกระทาํการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรอืมีพฤตกิารณท่ีเชื่อไดวาผูสมคัรผูใดกอใหผูอ่ืนกระทาํ สนับสนุน หรอืรูเหน็
เปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับ
การกระทาํน้ัน ถาคณะกรรมการการเลอืกตั้งเหน็วาการกระทาํนั้นนาจะมผีลใหการเลอืกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิ

 ๗พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๐๒. 
 ๘วรเจตน ภาคีรัตน, “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยอนหลัง หลักนิติรัฐ และศักดิ์ศรี
นักกฎหมายไทย”, มติชนรายวัน, (๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙), น. ๑๗. 
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เลือกตั ้งผู สมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั ้ง
ทีก่ระทําการเชนนั้นเปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งดังกลาว
และใหคาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปนท่ีสดุ อยางไรกต็ามกอนท่ีคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
จะวินิจฉัยเพื่อมีมติใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมาจากการเลอืกตั้ง พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๐๕ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตัง้แจงความเห็น
พรอมดวยสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ๙ เพื่อพิจารณาใหความเห็น
วาความเห็นดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือคณะกรรมการการเลือกตั ้งกระทําการ
โดยเที่ยงธรรมหรอืไม การใหความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตองกระทาํโดยที่ประชมุกรรมการ
ท่ีมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ และตองกระทาํภายในเวลาไมเกนิ ๕ วนั นบัแตวนัไดรบัเรื่อง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากพน ๕ วัน แลว ยังไมมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให
คณะกรรมการการเลือกตั ้งดําเนินการตอไป หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตางไป
จากความเห็นของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง คณะกรรมการการเลอืกตั้งจะมีคาํวนิจิฉยัตามความเหน็เดมิ
ก็ได แตตองแสดงเหตุผลและใหประกาศคําวินิจฉัยพรอมทั้งเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในราชกิจจานุเบกษาดวย  

  ๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๙ วรรคสี่ และพระราชบัญญตักิารเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ ่นหรือผูบริหารทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๖ กําหนดใหคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งมีอํานาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งของผูสมัครรบัเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่น 
“กอนประกาศผลการเลอืกตั้ง” หากสบืสวนสอบสวนแลวมีหลกัฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมคัรรบัเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือมีพฤติการณ
ทีเ่ชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอืน่กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว 
หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวาการกระทาํนัน้นาจะมีผลใหการเลือกตั้งมไิดเปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่
กระทําการเชนนัน้เปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งดังกลาว 
และใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

 ๙คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย ผูทีไ่ดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎกีาซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตาํแหนงหรอืเงนิเดอืนประจาํ และไมเปนสมาชกิพรรคการเมอืงหรอืผูดาํรงตาํแหนงอื่น
ในพรรคการเมือง. 
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   อํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของคณะกรรมการการเลือกตั ้งนัน้เกิดขึ ้นเปนครั ้งแรก
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองจากในขณะน้ันมีปญหาเกดิขึ้นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบยีบ
หามมิใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาทีไ่ดคะแนนถึงเกณฑทีจ่ะไดรับประกาศใหเปนสมาชิกวุฒิสภาสมัคร
รบัเลอืกตั้งซํ้าอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่คณะกรรมการการเลอืกตั้งเหน็วาผูสมคัรรบัเลอืกตั้งสมาชกิวุฒสิภา
ผูนัน้ไดรับเลือกตั ้งมาโดยไมสุจริตและเที ่ยงธรรม และผู สมัครนั ้นเคยเปนผู สมัครในครั ้งกอน
แตคณะกรรมการการเลอืกตั้งไดเพกิถอนการเลอืกตั้งในครั้งกอนน้ันมาแลว หรอืท่ีเรยีกกนัโดยท่ัวไปวา 
“สองใบเหลืองเทากับหนึ่งใบแดง” แตเนื ่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที ่ ๒๔/๒๕๔๓ 
วาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจออกระเบียบดังกลาวขางตน ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดปญหา
และอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตัง้อันจะเปนเหตุใหการเลือกตั้งยืดเยือ้
ใชเวลานาน ซึง่กระทบถึงการบริหารราชการแผนดินทีไ่มอาจกระทําไดอยางตอเนือ่ง อนัจะนํามา
ซึ่งความเสยีหายอยางรายแรงของประเทศ จงึไดมกีารแกไขกฎหมายใหอาํนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดซึ่งทําใหผูทีถู่กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
รับเลือกตั้ง 
    มติของคณะกรรมการการเลือกตั ้งใหเพิกถอนสิทธิของผู สมคัรรับเลือกตั ้งเปนเพียง
กระบวนการเพื่อนําไปสูการออกคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น ตราบใด
ทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมมีคําสั่งเปนหนังสือลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งทุกคน 
มตขิองคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ใหเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งจึงยังไมมีผลทางกฎหมาย ทําใหในขณะนั้น
ผูสมัครรบัเลอืกตั้งคงมสิีทธเิลือกตั้งและมคีณุสมบตัเิปนผูสมัครรบัเลอืกตั้ง ทัง้นี ้เปนไปตามนัยของคําสั่ง
ศาลฎกีาที ่๔๑๕/๒๕๔๘๑๐  และคาํส่ังเพกิถอนสทิธิเลอืกตั้งของคณะกรรมการการเลอืกตั้งมผีลเปนท่ีสดุ 
ท้ังน้ีเปนไปตามนยัคาํสั่งศาลฎกีาที ่๓๕/๒๕๕๑ และ ๗๘/๒๕๕๑ ซ่ึงวนิิจฉยัวาคาํสั่งของคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งเปนท่ีสดุ และไมจาํเปนจะตองมโีทษตามกฎหมายอ่ืนใดประกอบ เชน โทษจําคกุหรอืปรบั๑๑  

 ๒.๒ องคกรตุลาการ
   โดยหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดี คือ ศาล ในฐานะ
ท่ีเปนองคกรผูใชอํานาจตลุาการ ซึ่งในเรื่องการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งนั้น รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหศาลมอีาํนาจดงักลาว อยางไรก็ตามเน่ืองจาก
ศาลที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีทัง้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลอุทธรณ จึงขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้

 ๑๐พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๐.
 ๑๑พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๐.
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   ๑) ศาลรัฐธรรมนูญ
    ศาลรฐัธรรมนญู มีอํานาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งของบคุคลตามที่บญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง 
ดังนี้
    (๑) กรณีผูสมัครรับเลือกตั ้งผู ใดกระทําการ กอหรือสนับสนุนใหผู อืน่กระทําการ
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมี
พฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการ
ดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งเห็นวาการกระทํานั ้นนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที ่ยงธรรม 
และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวน
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยัง้หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอคาํรอง
ตอศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหยุบพรรคการเมอืงน้ัน ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนูญมีคาํสั่งใหยุบพรรคการเมอืงนั้น 
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้นเปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
    (๒) กรณีพรรคการเมอืงใดใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผูทราบการกระทําดังกลาว
มีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาว ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการ
ดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได และในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ย ุบพรรคการเมืองใหศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทําความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง

  ๒) ศาลฎีกา
    ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง “ประกาศผลการเลือกตัง้แลว” ถาปรากฏ
หลักฐานอนัควรเช่ือไดวาการเลอืกตั้งในเขตเลอืกตั้งใดมไิดเปนไปโดยสจุรติและเที่ยงธรรม หรอืสมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรผูใดหรือผูสมัครผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อทีจ่ะใหตนเองไดรับเลือกตั้ง 
หรือไดรับเลือกตั ้งมาโดยไมสุจริต โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทํา ทั้งนี้ 
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกา
เพื่อพิจารณา ในกรณีปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณีเปนไปตาม
คาํรองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ใหศาลฎกีาเพิกถอนสทิธเิลอืกตั้งของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
หรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลา ๕ ป แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ 
ในกรณีทีศ่าลฎีกาไดรับคํารองดังกลาวแลว ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนัน้หยุดการปฏิบัติหนาที่
จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง และถาศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง และกรณีดังกลาวมานี้
ใหนํามาใชบงัคับกบัการเลือกตั้งสมาชกิวฒุสิภาดวย ท้ังนี้เปนไปตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๒
    สาํหรับกรณีของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหานั้น หากภายหลังการประกาศ
ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแลว ถาผูไดรับการเสนอชื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชกิขององคกรท่ีเสนอชื่อผูเขารบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภา เหน็วาการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาผูใด
เปนไปโดยไมถกูตอง หรอืไมชอบดวยกฎหมาย หรอืปรากฏหลกัฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรบัการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับสรรหา หรือไดรับสรรหามา
โดยไมสุจริตโดยผลของการที ่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหผูไดรับการเสนอชื่อ
เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกขององคกรที่เสนอชื่อผูเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วฒิุสภา ย่ืนคาํรองคดัคานตอคณะกรรมการการเลอืกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา
    เม่ือปรากฏหลักฐานอนัควรเชื่อไดวาในการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา ผูใดไดกระทาํการใด ๆ  
โดยไมสุจรติเพื่อใหตนเองไดรบัการสรรหา หรอืไดรบัการสรรหาโดยผลของการท่ีบคุคลใดไดกระทาํการ
ลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยพลัน
    เมือ่คณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
เปนไปโดยไมถกูตองหรอืไมชอบดวยกฎหมายใหย่ืนคาํรองตอศาลฎกีาภายใน ๑ ปนับแตวนัประกาศผล
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหศาลฎีกาไตสวนและวินิจฉัย 
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    (๑) ถาเห็นวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในสวนใดหรือขั้นตอนใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหศาลฎกีามีคาํส่ังใหคณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรรหาในสวนหรอืขั้นตอนนั้นใหม
และใหผูท่ีไดรบัการสรรหาเปนสมาชกิวฒุสิภาในสวนน้ันหรอืขั้นตอนน้ันพนจากสมาชกิภาพนับแตวนัที่
ศาลฎีกามีคําสั่ง
    (๒) ถาเห็นวาผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวากอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่น
กระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น และ
การกระทําดังกลาวมีผลใหการสรรหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหศาลฎีกาสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูนั้นเปนเวลา ๕ ปโดยใหมีผลนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําสั่ง
     ในกรณีทีศ่าลฎีกาไตสวนแลวเห็นวาผู ใดกระทําการโดยไมสุจริตทําใหการสรรหา
ไมเปนไปโดยสจุรติและเที่ยงธรรม เพื่อใหผูอ่ืนไดรบัการสรรหาโดยฝาฝนหลกัเกณฑตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา ใหศาลฎกีา
มีคาํสั่งเพกิถอนสทิธเิลือกตั้งของผูน้ัน และสมาชกิวุฒิสภาที่ไดรบัการสรรหาจากการกระทําดงักลาวดวย 
เวนแตสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะพิสูจนไดวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทํานั้น

  ๓) ศาลอุทธรณ
    ในกรณีทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง “ประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น” ใดแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใด กระทําการใด ๆ โดยไมสุจริต เพื่อใหตนเอง
ไดรับเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม หรือมีการฝาฝนมาตรา ๕๗๑๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยืน่คํารองใหศาลอุทธรณ
วินิจฉัย และศาลอุทธรณมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผู บริหารทองถิ ่นเปนเวลา ๕ ป คําสั ่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งมีผลทันทีทีศ่าลอุทธรณวินิจฉัย
และใหคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณเปนทีสุ่ดไมสามารถฎีกาตอไปได กรณีดังกลาวศาลอุทธรณภาค ๑ 

 ๑๒พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕๗ เม่ือมีการประกาศใหมีการเลือกต้ังในกรณีอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดํารงตําแหนง ของสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรอืผูบรหิารทองถิ่น หามมใิหผูสมัครหรอืผูใดกระทาํการเพ่ือจงูใจผูมสีทิธเิลอืกตั้งใหลงคะแนนเลอืกตั้งใหแกตนเองหรอืผูสมคัรอื่น หรอื
ใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้
 (๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะใหหรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
 (๒) ให เสนอให หรอืสัญญาวาจะใหเงนิ ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมแกชมุชน สมาคม มลูนธิ ิ
วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
 (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
 (๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสราย หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด
 กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนการเลอืกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดาํรงตาํแหนงของสมาชกิสภาทองถิ่นหรอืผูบรหิาร
ทองถิ่นหามมิใหกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
     ฯลฯ ฯลฯ”
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ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 

จุลนิติ

ไดมีคําสัง่ที ่ ๓๙๓๕/๒๕๕๑ โดยวางหลักวาเมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๒ แสดงวา ศาลอุทธรณ
และศาลอทุธรณภาคมีอํานาจพจิารณาพพิากษาคดท่ีีเก่ียวกับการเลอืกตัง้และการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
ในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่น จึงใหศาลอทุธรณและศาลอทุธรณภาคมอํีานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยไดโดยตรง โดยไมตองใหศาลชั้นตนพิจารณาและวินิจฉัยกอน๑๓  
   อยางไรก็ตาม สําหรับคดีทีม่ีโทษในทางอาญาตามที่บัญญัติไวในบทกําหนดโทษของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  การดําเนินคดี
ในสวนนีจ้ะตองเปนไปตามลําดับชั้นศาลเชนเดียวกับการดําเนินคดีอาญาในกรณีปกติทัว่ไป ดังนั้น 
จึงไมสามารถเริ่มตนดําเนินคดีทีศ่าลฎีกาหรือศาลอุทธรณเชนเดียวกับคดีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังที่
ไดกลาวมาแลวได ทั้งนี้ ศาลฎีกาไดมีคําสั่งศาลฎีกาที ่๑๔๐/๒๕๕๑ วางหลักเปนบรรทัดฐานไววา
กรณีการขอใหศาลฎีกาพิจารณาความผิดอาญาในการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเรื่องที่ตอง
ไปดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามปกต ิศาลฎีกาไมอาจรับคํารองไวพิจารณาได 
ดังนั้น หากศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาในคดีดังกลาวนี้จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 
ศาลนัน้ยอมไมมีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยปราศจากมาตรการอืน่ใดได หากแตตองสั่งควบคู
ไปกบัการลงโทษในทางอาญา เชน จาํคกุหรอืปรบั สวนจะจําคกุหรอืเพกิถอนสทิธิเลอืกต้ังเปนระยะเวลา
นานเทาใดหรือปรับเปนจํานวนเทาใด ยอมขึ้นอยูกับกฎหมายที่ใหอํานาจศาลพิจารณาคดี๑๔ 

๓. ปญหาองคกรที่มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 เน่ืองจากตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกาํหนดใหองคกร
ทีม่ีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีทัง้ศาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําใหระบบการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของประเทศไทยขาดความเปนเอกภาพในเรื่ององคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
สงผลกระทบตอความเชื่อถือและการยอมรับในคําวินิจฉัยของศาลหรือคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ดังน้ัน ประเดน็ท่ีจะตองพจิาณาในลาํดบัตอไปคอื “ใครหรอืองคกรใด” 
ที่ควรจะมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของประชาชน

 ๑๓พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๓.
 ๑๔พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๔.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 กรณีของศาลนัน้ไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญ ถือเปนองคกรผูใชอํานาจ
ตุลาการ ซึ่งลักษณะเดนขององคกรตุลาการ ประกอบดวย๑๕ ๑) เปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท 
๒) กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดมีแบบแผนรัดกุมเปนธรรมแกคูกรณีทัง้สองฝายและมีลักษณะ
เปดเผย ๓) คําวินิจฉัยชี้ขาดมีลักษณะเด็ดขาดถึงทีสุ่ด ๔) ผูพิพากษามีอิสระในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องของกระบวนพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดขอพิพาทและความเปนอิสระของ
ผูพิพากษาที่วินิจฉัยคดีซึ่งเปนสิง่ที่รับประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูทีอ่าจจะถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในระดับหนึ่ง
 สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีม่ีความเปนอิสระ
โดยไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร แตในสวนของการใชอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนัน้เปนการใชอํานาจทางปกครอง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลอืกตั้งในกระบวนการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งไวดวย ซึ่งตามกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทีก่ระทําการฝาฝนกฎหมาย ทําให
การเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนการกระทําทีอ่าจเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในกรณี
นีด้วย หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั ่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คําสั ่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีผลเปนทีสุ่ด ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําสั่งที ่๓๕/๒๕๕๑ และ ๗๘/๒๕๕๑ รับรองวาศาลฎีกา
จะไมเขาไปทบทวนคําสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งทําใหคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด๑๖ 
 เมือ่พิจารณาอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จะเห็นไดว า
ในกระบวนการดังกลาวคณะกรรมการการเลือกตั ้งเปนผู ใชอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน
ขอเทจ็จรงิ และหากคณะกรรมการการเลอืกตั้งเหน็วาขอเทจ็จรงิเปนไปตามองคประกอบของกฎหมาย
ก็จะมีคําสั ่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้ง การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั ้งจึงไมอาจทีจ่ะ
ถูกตรวจสอบไดเลย ทัง้ยังขาดหลักประกันความเปนกลางวาคําสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้นัน้จะมี
กระบวนการพิจารณาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะองคกรทีม่ีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และองคกรที่มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนองคกรเดียวกัน 
 เมือ่พิจารณาตามหลักนิติรัฐทีใ่หศาลมีอํานาจในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองทีก่ระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใชอํานาจของคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งเปนการใชอํานาจมหาชน และกระทบสทิธติาง ๆ  ของบคุคล จึงควร
ใหผูถูกกระทบสิทธิสามารถโตแยงสิทธิตอศาลใหมีการทบทวนและตรวจสอบได ถึงแมวารัฐธรรมนูญ
จะมีเจตนารมณใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเปนอิสระแตนาจะมีความหมายเพียงมีความ

 ๑๕สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน ,๒๕๕๐), น. ๒๑๙ - ๒๒๐.
 ๑๖พรรษวัฒน พูนทองพันธ, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๓๖ - ๑๓๗.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๔๔

ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 

จุลนิติ

เปนอิสระจากอาํนาจบงัคบับัญชาหรอืสั่งการของฝายบรหิาร หาใชมอํีานาจอสิระโดยเบด็เสรจ็เดด็ขาด
แตอยางใดไม หากแตยงัตองอยูภายใตหลักการแบงแยกอาํนาจตามรัฐธรรมนูญซึง่ไมใหอํานาจ
นิตบัิญญตั ิบรหิาร และตลุาการตกอยูแกองคกรใดองคกรหนึ่งเพยีงองคกรเดียวโดยปราศจากการถวงดลุ
และตรวจสอบ ดังนั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนทั้งผูสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและเปนผูสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําผิด โดยไมมีองคกรใดมาถวงดุลและ
ตรวจสอบไดยอมไมสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย ตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ที่รับรองใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยและไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘ วรรคสอง ทีบ่ัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนีร้ับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาล
หรอืยกเปนขอตอสูคดใีนศาลได” และทายที่สดุ อาจทาํใหประเทศไทยไมมีรฐัธรรมนูญเลยหากพจิารณา
ตามคาํประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืง ค.ศ. ๑๗๘๙ ท่ีวา “สงัคมใดไมมหีลกัประกันในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพ หรือไมมีการแบงแยกอํานาจการใชอํานาจอธิปไตย จะถือวามีรัฐธรรมนูญไมได”๑๗

บทสรุป
 จากเหตุผลดังทีไ่ดกลาวมาโดยลําดับจึงเปนคําตอบของคําถามในตอนตนวาโดยหลักการแลว
สทิธิเลอืกตัง้เปนสิทธิทีม่คีวามสําคัญในการใชอาํนาจอธิปไตยของประชาชนและเปนสิทธิทีร่ัฐมอบให
แตเฉพาะผูทีเ่ปนพลเมืองของรัฐเทานั้น สิทธิเลือกตั้งจึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกถึงความ
เปนพลเมืองของรัฐโดยสมบูรณในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเพิกถอนสิทธิเลือก
ตั้งจึงเปนการ “พรากความเปนพลเมืองของรัฐไปจากบุคคล” ทําใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมสามารถใชอํานาจในการแสดงออกซึ่งความตองการผานการเลือกผูแทนของตนได ดังนั้น
รฐัเสรปีระชาธปิไตยไมควรที่จะมอํีานาจเพกิถอนสทิธิเลอืกตั้งของประชาชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจสงูสดุ
ในการปกครองประเทศ หากรฐัจะคงไวซึ่งอํานาจในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งของประชาชน เหตแุหงการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งควรจะเปนขอยกเวนเปนอยางยิ่ง และเปนการเพิกถอนสิทธิเพียงชั่วระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเทาน้ันและเหตแุหงการเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งควรจะตองไดสดัสวนกับความรายแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวระบอบประชาธิปไตยหากยังคงใหประชาชนผูนั้นมีสิทธิเลือกตั้ง
 สําหรบัประเดน็คาํถามท่ีวา “ใครหรอืองคกรใด” ควรจะเปนผูมอํีานาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้ง เหน็วา
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมควรเปนองคกรที่มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะการที่กฎหมายให
อํานาจคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนท้ังผูสบืสวนสอบสวนและมีอํานาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้ง จึงยากท่ี
จะเชื่อไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทาํหนาท่ีโดยเปนกลางและปราศจากอคติ ดงัน้ันควรใหองคกร
ตลุาการเปนผูใชอํานาจเพกิถอนสทิธเิลือกต้ังเพยีงองคกรเดยีวเทาน้ัน หรอืในกรณท่ีีจะใหคณะกรรมการ
การเลอืกต้ังมีอํานาจเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ได คาํสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ใหถือเปนที่สุดในทางปกครองเชนเดียวกับคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ เมือ่ผูทีถู่กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมพอใจสามารถเสนอคดีตอศาลเพื่อให
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจดังกลาวได 
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