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คํานํา 
 

 สถาบันพระปกเกลาเปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเปนสถาบันทางวิชาการในกํากับรัฐสภาทําหนาที่เผยแพรความรูดานการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาคนควาและวิจัยปญหา และหาแนวทางการแก
ไขอยางมีระบบ 
 ในการนี้สถาบันพระปกเกลาไดจัดทําการศึกษาวิจัยโครงการการศึกษาบทเรียนจากการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีข้ึน เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งของ       
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดภายใตรัฐธรรมนูญและ
สถานการณปจจุบัน โดยผลการวิจัยบางสวนบางสวนไดนําไปใชประโยชนแลว กลาวคือ เปนสวน
หนึ่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ สวนผลการศึกษาวิจัยอื่นๆ อยูในรายงานวิจัยฉบับนี้ 
 อนึ่งสถาบันฯ ขอขอบคุณ  คณะผูทรงคุณวุฒิและฝายเลขานุการฯ ที่เสียสละเวลาใน
การดําเนินการวิจัยใหเสร็จส้ินดวยดี  คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใหความอนุเคราะหขอมูล และ       
ผูที่เกี่ยวของประกอบดวย ประชาชนที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  หนวยงานที่สงขอมูลที่
เปนประโยชนมายังสถาบันฯ สถาบันราชภัฎสวนดุสิตที่ชวยสํารวจความเห็นของประชาชน         
ทายที่สุดสถาบันฯ ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ที่ใหความสนับสนุนทาง
การเงินในการวิจัย 
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บทคัดยอ 

“การศกึษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา      
เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตัง้ใหดีขึ้น”   

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ 

ของประเทศไทย  แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดย
ตรงของประชาชน ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คร้ังแรกนั้น ปรากฏวามีปญหาเกิดขึ้นมากมาย  มีการเลือกตั้งมากกวาหนึ่งครั้งในหลายจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับความถูกตองชอบธรรมในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอีกดวย  ดังนั้นมีการคาดการณกันวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเกิดปญหา
และผลกระทบมากกวาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา    

 สถาบันพระปกเกลา  ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตนวาเปนปญหาที่สําคัญ ควรไดรับ
การแกไขโดยดวน โดย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ประธานรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา 
ไดแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิฯ จํานวน ๑๒ ทาน โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธ เปนประธานเพื่อทําการ
ศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหเกิดความเรียบรอย และสอดคลองกับการปฏิรูปการเมือง
ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ       

ในการศึกษาของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ นี้ไดจัดใหมี   “โครงการศึกษาบทเรียนจากการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา     เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น”  โดยมีวัตถุประสงคของโครง
การคือรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทําขอเสนอในรูปรายงาน เพื่อเสนอแนะการปรับปรุง
การจัดการเลือกตั้งใหเกิดผลดีที่สุดในอนาคต เปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกกลุมมี
สวนรวมในการเสนอขอเท็จจริง ขอคิดและความเห็นตลอดการดําเนินโครงการนี้ และนําเสนอราย
งานตอผูเกี่ยวของ รวมทั้งจัดพิมพรายงาน และขอมูลที่ไดจากการรับฟงความเห็น เผยแพรทั่วไป
แกสาธารณชน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ มีรายงานเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการเลือก
ต้ังที่เหมาะสมอันจะนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยอยางสมบูรณตอไป และเปนตัวอยางของการ
ประยุกตระบบ Royal Commission มาใชในประเทศไทยในอนาคต  

วิธีการศึกษาคือการใหขอมูลโดยคณะผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ  และความรูเกี่ยว
กับระบบรัฐสภา และระบบการเลือกตั้งเปนอยางดี โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมความ
คิดเห็นจากประชาชนโดยผานสื่อ   (หนังสือพิมพ และ อินเตอรเน็ต)  เพื่อประกอบการศึกษาของ   
ผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานฉบับรางและจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอรายงาน 



  

และ สํารวจความเห็นของประชาชนโดยใชแบบสอบถาม แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณและจัด
พิมพเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรอยางกวางขวาง  

คณะผูทรงคุณวุฒิฯ  ไดทําการสรุปประเด็นปญหาที่มีผลกระทบตอการควบคุม      และ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน ๕ 
ประเด็นหลัก  ไดแก ประเด็นปญหาทั่วไป ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
ประเด็นปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว ประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และประเด็นปญหาภายหลัง
จากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

 แนวทางการแกไขปญหาของคณะผูทรงคุณวุฒิ นํามาจากรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  
ของรัฐบาล (โดยคณะกรรมการปรับปรุงแกไขรางกฎหมายของรัฐบาลนั้น ประกอบดวยผูทรงคุณ
วุฒิจากงานวิจัยนี้เปนสวนใหญ และไดนําผลการศึกษาในเบื้องตนของคณะผูทรงคุณวุฒิไปใชเปน
แนวในการรางกฎหมายดังกลาวดวย) นอกจากนั้นแนวทางการแกไขปญหาของคณะผูทรงคุณวุฒิ
ยังมาจาก ขอคิดเห็นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น ขอเสนอของสมาคมพัฒนาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป และขอคิดเห็นของประชาชนจากการ
สํารวจความคิดเห็นโดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

ผลการพิจารณาของคณะผูทรงคุณวุฒินี้ นําไปสูการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ตางๆ  และผูวิจัยไดทําการยกรางกฎหมาย  เพื่อเสนอตอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 



Abstract 
“The Study of Lessons from the Senate Election  

for the Purpose of Revising the Electoral System” 
 

 The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 is the country’s 16th 

constitution. It is the first constitution stipulating that senators must be elected by the 
people. There were, however, many problems in the first Senate election, which was 
also the first national election conducted by the Election Commission of Thailand 
(ECT). Citing violations of electoral regulations, the ECT chose to hold more than one 
election in many provinces. Several ECT decisions, including the one to hold multiple 
elections were controversial and raised questions about the scope of the ECT’s 
authority. The upcoming House of Representatives election seemed to hold the 
promise of even greater trouble. 
 Realizing the importance of the election problem, on May 20, 2000, the 
president of the National Assembly, Wanmuhamadnor Matha, appointed a         
twelve-member election system advisory committee, composed of parliamentary and 
electoral system experts, led by former senate speaker Meechai Ruchupan. The 
committee was assigned the responsibility of proposing revisions to the electoral 
system that would reduce the likelihood of problems in future elections. 
 As part of the committee’s study, KPI embarked on the project, the Study of 
Lessons from the Senate Election for the Purpose of Revising the Electoral 
System. The emphasis of the project was on gathering facts and comments about the 
recent Senate election. In addition, it was an example of applying the Royal 
Commission in Thailand. 
 Information was gathered through a variety of techniques: qualitative research, 
using questionnaires, an expert forum on the electoral system and assessment of public 



opinions expresses through newspapers and the Internet. The opinions of people 
involved in the Thai election system were welcomed throughout the project.  
 A final report, which proposed regulations and procedures for conducting a fair 
and honest election, was produced and presented to the organizations involved and the 
public. 
 The committee summed up the important issues that touch on the controlling 
and organizing of an election by the ECT. These issues are divided into five major 
groups, namely general electoral issues, issues occurring before the Royal Decree to 
hold an election, issues occurring after the Royal Decree to hold an election, issues on 
ECT’s authority on monitoring an election and issues occurring after the declaration of 
election results. 
 The committee’s recommendations were based on guidelines for electoral law 
amendment, submitted to the government by the electoral law reform committee. (This 
electoral law reform committee was set up by the government. However, most of its 
members were the committee of the KPI project and the preliminary recommendations 
that came out of the KPI study served as a starting point for government work on 
electoral law amendment.) The committee’s recommendations were also based upon 
brainstorming results, suggestions from Social Development Society, National Institute 
for Development Administration, and people’s opinions from seminars, incoming 
letters and Suan Dusit poll. 
 The results of the election system advisory committee’s deliberation led to the 
revision of law that would be presented to persons and agencies the involved.  
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บทสรุปผูบรหิาร 
“โครงการศึกษาบทเรยีนจากการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา      

เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตัง้ใหดีขึ้น”   
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ 
ของประเทศไทย แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดย
ตรงของประชาชน โดยที่กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาที่เพิ่มข้ึนจากในอดีต กลาวคือ นอกจากมี
อํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมา
แลว รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา หรือให
ความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตรวจสอบหรือองคกรอิสระตางๆ               และ
อํานาจหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของวุฒิสภา คือ การพิจารณาและลงมติถอดถอนขาราชการ
การเมือง ขาราชการประจํา หรือเจาหนาที่ในองคกรตรวจสอบหรือองคกรอิสระตางๆ     

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) ทําหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้ง และกําหนดไวเปนหลักเกณฑ
กวางๆ วาใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งที่ผูมี
สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งคน โดยวิธีออกเสียงลง
คะแนนโดยตรงและลับ  ในการนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อวางหลักเกณฑ  และแนว
ทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ            

ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งแรก
นั้น ปรากฏวามีปญหาเกิดขึ้นมากมาย  นับต้ังแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  กําหนดใหมีการเลือกตั้งวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 
ภายหลังการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
เพียง ๑๒๒ คน  และประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่สองใน ๓๕ จังหวัด เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีก
จํานวน ๗๘ คน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ภายหลังการเลือกตั้งครั้งที่สอง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๖๖ คน และประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่สามใน ๙ 
จังหวัด เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๑๒ คน ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ ภายหลังการ
เลือกตั้งครั้งที่สาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๘ คน และ
ประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่ส่ีใน ๔ จังหวัด เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๔ คน  ในวันที่ ๒๔ 
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มิถุนายน ๒๕๔๓  และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ภายหลังการเลือกตั้งครั้งที่ส่ีนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรับรองอีกจํานวน ๓  คน  และตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้ง
ที่หาใน ๑ จังหวัด  เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่เหลืออีก ๑ คน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่ง
ภายหลังการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภารายสุดทาย 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 

เมื่อพิจารณานับต้ังแตมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จนกระทั่งถึงการประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภารายสุดทาย  เมื่อวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓  รวมใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ เดือน  ๑๒ วัน และตองจัดการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาถึงหาครั้ง  จึงสามารถไดสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวน ๒๐๐ คน ซึ่งการที่ใชเวลาในการจัด
การเลือกตั้งถึง ๗ เดือน  ๑๒ วัน  ทําใหตองใชงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก 
และมีปญหาเกี่ยวกับความถูกตองชอบธรรมในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อีกดวย  อาทิเชน ปญหาในเรื่องการแนะนําตัว คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร การ
เพิกถอนการรับสมัคร การตรวจสอบในเรื่องการทุจริตและกระทําผิดกฎหมาย การประกาศผลการ
เลือกตั้ง เปนตน  ประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๒๐/๒๕๔๓ วินิจฉัยวาสมาชิกวุฒิ
สภาชุดเกาไมสามารถทําหนาที่รักษาการตามรัฐธรรมนูญไดอีกตอไป  และสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับ
เลือกตั้งยังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน ไมสามารถเริ่มประชุมหรือปฏิบัติหนาที่ได  สงผลใหเกิด “สูญ
ญากาศ”  ไมมีวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งสงผลใหเกิดปญหาใน
เร่ืองการเริ่มและสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาดวย เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิก
ภาพเริ่มนับต้ังแตวันเลือกตั้ง (มาตรา ๑๑๗)       

กลาวโดยสรุปไดวา การควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งนั้นเปนไปโดยขาดประสิทธิภาพ  ไมประสบความสําเร็จ ซึ่งคาดกันวาหากนําหลักการที่
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจทั้งการควบคุมและมีอํานาจในการดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งไปใชกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบมากกวา
ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทบัญชีรายชื่อ (Party List) และประเภทเขตเดียวเบอรเดียว มีจํานวนรวมถึง ๔๐๐ คน  ซึ่ง
มากกวาจํานวนสมาชิกวุฒิสภาถึงหนึ่งเทา  ดวยเหตุนี้หากยังคงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรในลักษณะเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา จะตองใชระยะเวลา   บุคลากร  และงบ
ประมาณเพิ่มมากขึ้นอีกอยางนอยสองเทา ซึ่งประการที่สําคัญที่สุดคือเร่ืองระยะเวลาในการจัด
การเลือกตั้งทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดกรอบระยะเวลาไวใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้ง
แรก ภายใน ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๕๙) และสภาผูแทน
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ราษฎรตองพิจารณาใหความเห็นการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ ภายใน๓๐ วันนับแตวัน
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก (มาตรา ๒๐๒)    

สถาบันพระปกเกลา  ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตนวาเปนปญหาที่สําคัญ ควรไดรับ
การแกไขโดยดวน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน          พระ
ปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมติสภาสถาบันพระปกเกลาในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ใหแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําการศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบเลอืกตัง้
ใหเกิดความเรียบรอย และสอดคลองกับการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ โดยให    จัด
ทํารายงานและตองแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือทางปฏิบัติใดก็ใหเสนอแนะดวย พรอมทั้งเหตุ
ผลและความจําเปน   โดยใหจัดพิมพเผยแพรรายงานดังกลาวเปนการทั่วไปแกประชาชน   ทั้งนี้ให
แลวเสร็จภายในสองเดือน นับแตประกาศนี้มีผลบังคับใช     

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ ประธานรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา ไดแตงตั้ง
คณะผูทรงคุณวุฒิฯ ประกอบดวย  

(๑)  นายมีชัย  ฤชุพันธุ        เปนประธานคณะผูทรงคุณวุฒิ 
(๒)  รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ   เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๓)  นายเชาวน  สายเชื้อ        เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๔)  รองศาสตราจารย ธงทอง  จันทรางศุ      เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๕)  รองศาสตราจารย นรนิติ  เศรษฐบุตร      เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๖)  คุณหญิง นันทกา  สุประภาตะนันทน      เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๗)  นายพิเชต  สุนทรพิพิธ        เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๘)  ศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม       เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๙)  ศาสตราจารย ศักดิ์  สนองชาติ       เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๑๐) ศาสตราจารย สุชาติ  ไตรประสิทธิ์       เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๑๑) นายเอนก สิทธิประศาสน        เปนผูทรงคุณวุฒิ 
(๑๒) ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ      เปนผูทรงคุณวุฒิ 
 
ในการศึกษาของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ นี้ไดจัดใหมี   “โครงการศึกษาบทเรียนจากการ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา     เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น”  ซึ่งมีรายละเอียดของโครง
การฯ ดังตอไปนี้    
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วัตถุประสงค 
๑. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่

ผานมา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทําขอเสนอในรูปรายงาน (Report) ของ
คณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งใหเกิดผลดีที่สุดในอนาคต 

๒. เปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกกลุมมีสวนรวมในการเสนอขอเท็จจริง 
ขอคิดและความเห็นตลอดการดําเนินโครงการนี้ 

๓.    นําเสนอรายงานตอผูเกี่ยวของโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง          คณะ
รัฐมนตรี  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา รวมทั้งจัดพิมพรายงาน (Report) และขอมูลที่ไดจาก
การรับฟงความเห็น เผยแพรทั่วไปแกสาธารณชน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
รายงานเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการเลอืกตั้งที่เหมาะสมอันจะนําไปสูการพัฒนา

ประชาธิปไตยอยางสมบูรณตอไป และเปนตัวอยางของการประยุกตระบบ Royal Commission 
มาใชในประเทศไทยในอนาคต 

ระยะเวลา 
ต้ังแต กรกฎาคม ๒๕๔๒ – กันยายน ๒๕๔๓ รวม ๑ ป  
วิธีการศึกษา 
๑. ทําการวิจัยเอกสาร  สังเกตการณและวิจัยภาคสนามใน ๖ จังหวัดตัวอยางทั่ว

ประเทศ   (กทม. สงขลา เชียงใหม สกลนคร ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) โดยใชแบบสอบถามเพื่อสอบ
ถามประชาชนจํ านวน  ๒,๔๐๐ คน  (จั งหวัดละ  ๔๐๐ คน ) และสั ง เกตการณ ในจั งหวัด
สมุทรปราการ 

๒. การศึกษา และใหขอมูลโดยคณะผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ  และความรูเกี่ยว
กับระบบรัฐสภา และระบบการเลือกตั้งเปนอยางดี โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๒.๑  เรียนเชญิผูทรงคุณวฒุิจํานวน ๑๒ ทาน 
๒.๒  จัดตั้งคณะเลขานุการโครงการเพื่อชวยงานผูทรงคณุวุฒ ิ
๒.๓  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการทํางานของผูทรงคุณวุฒ ิ

   ๒.๔  ผูทรงคุณวุฒิทาํการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการวิจยั สัมมนาตางๆ  
และประเด็นปญหาตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ 

 ๒.๕   จัดการประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ  (Focus Group) เพื่อวิเคราะหปญหา 
ประเด็นที่เกี่ยวของ แนวทางแกไข จํานวน ๒ เดือน (มิ.ย.-ตนส.ค.๒๕๔๓) 
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เพื่อระดมความคิดและรวมพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการเลือก
ต้ังในรายละเอียด 

 ๒.๖   สรุปการประชุมทุกครัง้ เพื่อการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 
         ๒.๗   เขียนรายงาน 
๓.  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางแกไข โดยการใชแบบสํารวจ 

๓.๑  รวบรวมแนวทางในการแกไขจากการศึกษาของผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓.๒  รางแบบสอบถาม 

 ๓.๓  ทดสอบแบบสอบถาม 
 ๓.๔  แกไขแบบสอบถาม 
 ๓.๕  ทําการสํารวจทั่วประเทศ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางที่เหมาะสมและถูกตอง 
 ๓.๖  วิเคราะหแบบสอบถาม 
 ๓.๗  สรุปผลและเขียนรายงานเพื่อไปประกอบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

๔. การรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนโดยผานสื่อ    (หนังสือพิมพ  และ 
อินเตอรเน็ต)  เพื่อประกอบการศึกษาของผูทรงคุณวุฒิ 
 ๔.๑   รางแบบสอบถามตามขอเสนอของคณะผูทรงคุณวุฒิขนาดยอ 
 ๔.๒   ตีพิมพแบบสอบถามในหนังสือพิมพ  และ Website ของสถาบันพระปกเกลา 
 ๔.๓   รับแบบสอบถามทางโทรสาร หรือไปรษณีย  หรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส 
 ๔.๔   วิเคราะหแบบสอบถาม 
 ๔.๔   สรุปและเขียนรายงานเพื่อไปประกอบการจัดทาํรายงานฉบับสมบูรณ 

๕. จัดทํารายงานฉบับรางและจดัประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตอรายงาน  
๖. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณและจัดพิมพเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพร

อยางกวางขวางตอไป 
 
คณะผูทรงคุณวุฒิฯ  ไดประชุมคร้ังแรกเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓   และทําการสรุป

ประเด็นปญหาที่มีผลกระทบตอการควบคุม และดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน ๕ ประเด็นหลัก  ไดแก 

  ๑.  ประเด็นปญหาทั่วไป 
๒. ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
๓. ประเด็นปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว 
๔. ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตรวจสอบการ

เลือกตั้ง 
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๕. ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 
  
ในระหวางทําการศึกษาวิจัยของคณะผูทรงคุณวุฒิ ฯ รัฐบาลไดประกาศแตงตั้ ง         

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง    เพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.๒๕๔๑  ในสวนที่วาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วันนับแตวันแตงตั้ง ซึ่งประธาน  
คณะผูทรงคุณวุฒิคือ นายมีชัย  ฤชุพันธุ และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง ไดรับแตงตั้งเปน
ประธานและกรรมการในคณะกรรมการฯ ของรัฐบาลดวย  ดวยเหตุนี้คณะผูทรงคุณวุฒิฯ ของ
สถาบันพระปกเกลา และคณะกรรมการฯ ของรัฐบาลจึงดําเนินการไปพรอมๆ กัน   

 
การดําเนินงานของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ   
ในเบื้องตนคณะผูทรงคุณวุฒิฯ ทําการรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่รวบ

รวมจากบุคคลและองคกรตางๆ ที่เสนอปญหาไว   ในการนี้ไดเปดใหประชาชนเสนอปญหาเกี่ยว
กับการเลือกตั้งและแนวทางการแกไขปญหาในแตละประเด็นดวย   ซึ่งประชาชนมีความสนใจและ
เสนอความคิดเห็นเขามาเปนจํานวนมาก   จากนั้นทําการรวบรวมและจัดหมวดหมูของปญหาได
เปน ๕ ประเด็นหลัก  จํานวน ๔๓ ประเด็นยอย คณะผูทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาวาจะแกไขปญหา
เหลานั้นใหเปนอยางไร  ยังไมตองพิจารณาวาจะแกไขอยางไร   โดยที่ไดเดินทางไปประชุม ณ โรง
แรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา  จ.ชลบุรี  ระหวางวันที่ ๑๔–๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓  ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ชุดของรัฐบาลไดรวมเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ดวย ดังนี้ 

วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓        ไดที่ประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกายกรางเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  
ภายหลังการพิจารณาเสร็จส้ินที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการกฤษฎีกานํารางที่พิจารณาเสร็จแลว
กลับไปแกไขเพิ่มเติมในสวนของถอยคําใหสอดคลองและไมขัดแยงซึ่งกันและกัน  เพื่อนําเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลตอไป    และวันที่  ๑๙-๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๓  ที่ประชุม
พิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งรวบรวมโดยคณะผูทรงคุณวุฒิฯ     

เมื่อไดแนวทางการแกไขปญหาแลว    คณะผูทรงคุณวุฒิฯ   ไดจัดประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็น   เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากภายนอก เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ณ โรง
แรมมิราเคิลแกรนด  มีผูเขารวมการประชุมคร้ังนี้ จํานวน  ๒๐๗ คน    โดยนําเสนอประเด็นปญหา
และแนวทางการแกไข และแบงกลุมสัมมนากลุมยอยเปน ๓ กลุม ไดแก 
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-     กลุมที่ ๑ เร่ืองอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
-     กลุมที่ ๒ เร่ืองการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง   
-     กลุมที่ ๓ เร่ืองการตรวจสอบการเลือกตั้ง       
ผูเขารวมสัมมนาในแตละกลุมสวนใหญเห็นดวยในหลักการกับแนวทางการแกไขที่   

คณะผูทรงคุณวุฒิฯ เสนอ  ยกเวนประเด็นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผูเขารวม
สัมมนาไมเห็นดวยที่เสนอใหลดอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แตอยางไรก็ตามความคิด
เห็นของผูเขารวมสัมมนากลุมนี้จะเชื่อถือและนํามาประกอบรายงานการวิจัยไดมากนอยเพียงใด
คงตองพิจารณาใหรอบคอบ   ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกกลุมนี้สวนใหญเปนกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ซึ่งเปนผูที่จะเสียประโยชนหากมีการแกไขไปตามแนวทางที่เสนอ  และสมาชิกกลุม
เห็นวาในระยะแรกยังไมควรแกไขรัฐธรรมนูญ   เพราะยังมิ ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา                 
ผูแทนราษฎร  ยังเห็นสภาพปญหาไมชัด  เห็นวาควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
เหมือนเดิมไปกอน  ซึ่งเปนการมองปญหาเฉพาะหนาเทานั้น และแนวทางการทํางานของ       
คณะผูทรงคุณวุฒิฯ นั้นมิไดจํากัดวาไมแกไขรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นคณะผูทรงคุณวุฒิฯ   เห็นวาควร
ยืนตามแนวทางที่เสนอไว คือกําหนดใหมีการมอบอํานาจใหสวนราชการตางๆ ดําเนินการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งโดยชัดแจง     

นอกจากจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นแลว  คณะผูทรงคุณวุฒิฯ ไดนําเสนอแนวทางการ
แกไขปญหานี้ตอประชาชนและใหประชาชนเสนอความคิดเห็นเขามา (ตูปณ.๒๓๐ ปณจ.นนทบุรี 
๑๑๐๐๐)  มีประชาชนสนใจเสนอความคิดเห็นเขามาประมาณ ๗๕ ราย     ซึ่งคณะผูทรงคุณวุฒิฯ 
ไดนําขอเสนอแนะนี้ไปพิจารณาประกอบในการศึกษาของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ ดวย  และไดให
สถาบันราชภัฎสวนดุสิตทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  กรณี “การแกกฎหมายเลือกตั้ง” 
ซึ่งประชาชนเห็นดวยกับแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ ทุกประเด็น  โดยที่ประเด็นที่
เห็นดวยมากที่สุดคือ ประเด็นที่กําหนดใหทําเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้ง เปนเหตุใหมี
บัตรเสียจํานวนมาก  สมควรกําหนดบัตรเลือกตั้งและวิธีการทําเคร่ืองหมายและวิธีการลงคะแนน
ในบัตรตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา     ตามคําแนะนําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชาชนเห็นดวยกับแนวทางการแกปญหาถึงรอยละ ๙๓.๘๑  และประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด
คือ การกําหนดเรื่องการเสียสิทธิของผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไมเพียงพอที่จะทําใหผูมีสิทธิออกไปใช
สิทธิเลือกตั้ง  สมควรกําหนดเรื่องการเสียสิทธิใหม  โดยการเรียกเก็บเงินจากผูไมไปใชสิทธิเปนคา
พินัยหลวง เพื่อนําเงินเขากองทุนพัฒนาประชาธิปไตยหรือกองทุนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเรียกเก็บ หากไมมีเงินจายก็ใหทําบริการสาธารณเวนแตไดแจง
เหตุขัดของลวงหนา  ประชาชนเห็นดวยรอยละ ๖๕.๒๕  สวนประเด็นที่วาคณะกรรมการการเลือก
ต้ังมีอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จ ทั้งการออกกฎ ดําเนินการจัดและควบคุมการเลือกตั้ง รวมถึงวินิจฉัย  
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ชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดปญหาเรื่องกําลังคนและมีขอครหาในความเปนกลาง  สมควร
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการออกกฎ ควบคุมการจัดการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาด   
สวนการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนั้นควรมอบใหหนวยงานอื่นรับผิดชอบในการจัดการ  เปนตน 

ขณะนี้การดําเนินงานของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ อยูในชวงสุดทาย  ที่จะตองทําการรวบ
รวมความคิดเห็นทั้งจากการสัมมนากลุมยอย  ความคิดเห็นจากประชาชนที่สงเขามา และจากการ
สํารวจความคิดเห็น (โพล)  เพื่อนําไปพิจารณาวาจะยืนยันตามแนวทางการแกไขเดิมหรือแกไข
เปลี่ยนแปลง อยางไร  แลวนําขอสรุปไปจัดทํารายงานการศึกษาและรางกฎหมายตอไป  สวนราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  ของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลว  
อยูระหวางการพิจารณาของวุฒิสภา    

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓  คณะผูทรงคุณวุฒิฯ  ไดประชุมพิจารณาใหความเห็น
ชอบในแนวทางการแกไขปญหาตางๆ เปนครั้งสุดทาย  โดยที่นําแนวทางการแกไขปญหาของคณะ
ผูทรงคุณวุฒิ  แนวทางการแกไขซึ่งนําไปใสไวในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  ของรัฐบาล 
ขอคิดเห็นจากการสัมมนาระดมความคิดเห็น (ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด) ขอเสนอของสมาคม
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป และขอคิดเห็น
ของประชาชนจากการสํารวจความคิดเห็น โดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งภายหลังจากพิจารณา
แลว คณะผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ดังตอไปนี้ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๑.  ปจจุบันคณะกรรมการการเลือกตั้งทําหนาที่ทั้งการดําเนินการเลือกตั้ง และควบคุม

การเลือกตั้ง  ตอไปอาจเกิดปญหาทั้งในเรื่องกําลังคนและขอครหาในความเปนกลางขึ้นได เพราะ
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกกฎเอง ดําเนินการเอง และควบคุมและตัดสินเอง เปนการใชอํานาจ
โดยเบ็ดเสร็จ     จะสมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแตอํานาจในการออกกฎ และควบคุม 
และชี้ขาด สวนการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนเรื่องของหนวยงานอื่น ซึ่งอาจเปนหนวยงานเดยีวหรอื
หลายหนวยงาน 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ ควบ
คุม กํากับการเลือกตั้งและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในการเลือกตั้ง   โดยสวนราชการและหนวยงานของ
รัฐเปนผูดําเนินการเลือกตั้ง 

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรมีดังนี้ 
           (๑)  ออกกฎ ระเบียบ และสั่งการอันเกี่ยวกับขบวนการเลือกตั้ง 
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           (๒)  ควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งระงับ ยับยั้งหรือส่ังใหแกไขการดําเนิน
การของสวนราชการ 

(๓)  ชี้ขาดปญหา ยับยั้ง และใหความเห็นชอบในการประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะ
กรรมการการเลือกตั้งไมใหความเห็นชอบมีอํานาจสั่งการใหลงคะแนนใหม เพิกถอนการเลือกตั้ง 
หรือส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม รวมตลอดทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

นอกจากนี้   คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบใหแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๗  ใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง    มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  และเพิกถอนการเลือกตั้งได  โดย
กําหนดใหผูที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นพนจากสมาชิกภาพนับต้ังแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอน  ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และในการออกกฎของคณะกรรมการการเลือกตั้ง     เห็นควรใหศาล
รัฐธรรมนูญมีอํานาจในการควบคุมการออกกฎซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ      ทั้งควบ
คุมกอนออกกฎและควบคุมหลัง        ยกเวนกรณีการเพิกถอนสิทธิ เพราะเปนอํานาจดุลพินิจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

๒.  ปญหาที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญจะยังคงเกิดขึ้นอีกไมนอย จะสมควรใหสิทธิหรือ
อํานาจในการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียกอนที่จะดําเนินการตอไปหรือจะควรปลอยให
ดําเนินการไปแลวศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมาวินิจฉัยในภายหลังเรื่องเกิดแลว 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ   
ที่มีอยูเดิม  กลาวคือ   แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหารือในประเด็น
ปญหาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได 
 

๓.  อํานาจในการวินิจฉัยวาคุณสมบัติของผูสมัครจะตองเปนอยางไร ควรจะยังอยูที่ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือควรอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือควรอยูที่องคกรใด เพื่อใหเกิดความรวด
เร็วและแนนอน 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ   
ที่มีอยูเดิม  กลาวคือ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง  และหากคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแลวมีการโต
แยงเกิดขึ้น  ใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด  เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 
 

การดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 
๑.       ปจจุบันจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้ง นอก

จากจะสิ้นเปลืองแลวยังทําใหตองใชเวลาไมนอย จะสมควรใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
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เลือกตั้งอยางถาวร ซึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งจะขอเพิ่มเติมหรือตัดคนสวนเกินไดตลอดเวลา โดยไมตอง
รอใหมีการเลือกตั้ง 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อยางถาวรเปนรายป ซึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองสามารถตรวจสอบและขอแกไขได
ตลอดเวลา โดยไมตองรอใหมีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยไมตองปดประกาศทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง และ
ตองยกเลิกระบบทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 

๒.  บรรดาระยะเวลาตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง จะสมควรเปดโอกาสใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะกําหนดหรือไม       เพื่อใหเกิดความคลองตัว และ
สามารถดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยรวดเร็ว 

คณะผูทรงคุณวุฒิ    พิจารณาแลวเห็นวาในการเลือกตั้งใหมตามคําสั่งของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งเห็นควรกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจในการยนขยายระยะ
เวลาในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งได เวนแตในการเลือกตั้งทั่วไป  การยน   ขยายระยะเวลาดัง
กลาวตองมีการหารือกับพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งกอน 

 
๓.  การดําเนินการหลายอยางหลายประการของผูที่ต้ังใจวาจะสมัครรับเลือกตั้ง ถาได

กระทํากอนมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้ง ไมถือวาเปนความผิด แตการกระทําเดียว
กันนั้นถาไดกระทําภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งแลว กลับเปนความผิด และถูก
เรียกวา “ซื้อเสียง” ควรมีการปรับปรุงอยางไรจึงจะสามารถควบคุมได โดยไมกระทบตอการบริการ
ประชาชนที่ผูจะสมัครนิยมทํากันอยู เชน การบริการรถพยาบาล หรือรถรับสงศพ 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ  
ที่มีอยูเดิม  กลาวคือ   

กําหนดให ในระหวางการมีพระราชกฤษฎีกา ขาราชการการเมืองทั้งหลายตองไมกระทํา
การดังตอไปนี้  
           ๑)  การแจกของ ไมวาของสวนตัว หรือของทางราชการ 
           ๒)  เปดงาน จัดหรือรวมการสัมมนา  เวนแตงานราชพิธีหรือรัฐพิธี 

ในการบริจาคเงิน ใหพรรคการเมืองควบคุมบัญชีรายรับรายจายใหรัดกุม 
ใหมีการควบคุมคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ไมวาจะมีพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งหรือไม  อนึ่ง การใชจายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชนของพรรคการเมืองหรือสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคนั้น ใหถือวาเปนรายได  และการใชจายของพรรคการเมือง  และให
ถือวาบุคคลนั้นบริจาคใหแกพรรค และตองปรากฏในบัญชีรายรับรายจายของพรรค 
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ต้ังแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง ผูสมัครตองดําเนินการดังนี้ 
๑)  การใชจายและการบริจาคในการเลือกตั้งตองกระทําโดยผานบัญชีที่สมุหบัญชีเลือก

ต้ังควบคุมเทานั้น และหามผูอ่ืนใชจายเงินเพื่อผูสมัครนอกจากการบริจาคเขาบัญชีที่สมุหบัญชี
เลือกตั้งควบคุม 
           ๒)  ใหผูสมัครแจงบัญชีทรัพยสิน/หนี้สิน ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งพรอมการสมัคร 
           ๓)  การบริจาคแกผูสมัครใหทําเปนตั๋วเงินหรือหลักฐานอื่น และตองกระทําโดยเปดเผย เวน
แตการบริจาคจํานวนนอย(เชน ไมเกิน ๑๐๐ บาทตอคน) 

การบริจาคเงินใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองตองไมเกินจํานวนเงินที่กฎหมายกําหนด 
การบริจาคเงินของสมาชิกพรรคการเมืองใหแกพรรคการเมืองกระทําไดโดยไมจํากัด

จํานวนเงิน 
เงินของพรรคใหใชไดเพื่อกิจกรรมของพรรคเทานั้น 
นอกจากนี้    ในการควบคุมความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น  ใหเปนอํานาจดุลพินิจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดหามเกี่ยวกับ
การกระทําใดๆ   ซึ่งมีผลตอความสุจริตและเที่ยงธรรมตอการเลือกตั้งไว เปนแนวทางการปฏิบัติ 
(Code of Conduct)   

 
๔.  หลักเกณฑในการดําเนินการรับสมัคร   โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู

สมัคร  ยังไมไดรับการเผยแพรใหทันตอเหตุการณและอยางทั่วถึง 
คณะผูทรงคุณวุฒิ      พิจารณาแลวเห็นชอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรแนว

ทางในการพิจารณาไวลวงหนา  
 
๕.  ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครมีจํากัด หากพบในภายหลังที่รับ

สมัครไวแลว ไมวาจะเปนการพบในระหวางที่กําลังหาเสียงกันอยูหรือเมื่อเลือกตั้งแลวแตกอนมี
การประกาศผลการเลือกตั้ง จะสมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในชี้ขาดอยางไร เพื่อ
มิใหตองประกาศผลการเลือกตั้งตอไป       และถาปรากฎวาคนที่ขาดคุณสมบัติไดรับเลือก ก็ตอง
ยกเลิกการเลือกตั้งและไปดําเนินการเลือกตั้งใหม 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นควรใหขยายระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งใหเหมาะสม  และกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูพิจารณาและ
วินิจฉัยชี้ขาดแทนศาลยุติธรรม โดยกําหนดใหมีระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อในภายหลัง ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาผูสมัคร
รายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเพิกถอน
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การสมัคร  แตถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อในเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภาย
หลังจากที่มีการนับคะแนนแลว  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหถือวา
บัตรเลือกตั้งที่เลือกผูสมัครนั้นใหถือวาเปนบัตรเสีย  

(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 
ใหตัดชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 

 
๖.  ในขณะที่ ผูสมัครทุกคนถูกหามมิใหโฆษณาทางทีวี หรือ  วิทยุ  หรือแมแตใช

ไมโครโฟน แตผูสมัครที่มีอาชีพเปนพิธีกรทางวิทยุและทีวี กลับสามารถออกรายการเพื่อใหคนไดรู
จัก จะสมควรแกไขใหเกิดความเปนธรรมหรือไม 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นควรใหแกไขแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณ
วุฒิ  กลาวคือ หามผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภากระทําการตางๆ ซึ่งเปนการทําใหปรากฏชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อสาธารณะตางๆ ในระหวางที่มี
พระราชกฤษฎีกาจนถึงประกาศผลการเลือกตั้ง   

รัฐควรกําหนดใหส่ือวิทยุ  โทรทัศนใหโอกาสแกฝายคานและรัฐบาลโดยเทาเทียมกันใน
การใชส่ือดังกลาว 

ควรกําหนดใหอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประมวลจริยธรรมของผูสมัคร
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขาสูตําแหนง 

 
7. จะสมควรกําหนดคาใชจายในการแนะนําตัวของ สมาชิกวุฒิสภาหรือไม 
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ ที่

มีอยูเดิม  กลาวคือ    
๑)   กําหนดคาใชจายในจํานวนที่ไมสูงมาก 
๒)   หามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง    พรรคการเมือง    สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผู

บริหารทองถิ่นและเจาหนาที่อ่ืนของรัฐสนับสนุนจูงใจไมวาดวยทางตรงหรือทางออมใหผูสมัครคน
ใด 

การกระทําฝาฝนตาม ๑) และ ๒) ผูกระทําอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
๓)   องคกรเอกชนใดที่รับเงินสนับสนุนจากรัฐ   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรรคการ

เมือง หรือรับจากตางประเทศใน ๓ ปที่ลวงมา จะสนับสนุนผูสมัครคนใดมิได  
ผูสมัครคนใดที่รูเห็นเปนใจกับการทํากิจกรรม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคกรดังกลาว

ใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได 



 ก - ๑๓ 

๘.  ขอความในการแนะนําตัวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จะเปนการจํากัดเกิน
ไปหรือไม จะสมควรใหผูสมัครไดแสดงทัศนคติ ความตั้งใจ และแมแตนโยบายสวนตนหรือไม 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ 
ที่มีอยูเดิม  กลาวคือ  เห็นควรใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถแสดงทัศนคติ 
ความตั้งใจและนโยบายสวนตนได โดยตองไมมีการโจมตีหรือกลาวพาดพิงผูสมัครรายอืน่ ผูกระทาํ
การฝาฝนใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

 
๙.  การกําหนดใหรัฐเปนผูดําเนินการแนะนําตัวและจัดสถานที่ให แตที่ผานมาปรากฏวา

รัฐโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถจะทําไดอยางทั่วถึง  เพราะขาดความเขาใจและกําลัง
เงิน จะสมควรใหรัฐเปนผูจัดทําตอไป หรือจะสมควรปลอยใหเปนเรื่องของผูสมัครเอง 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นควรใหแกไขแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณ
วุฒิที่มีอยูเดิม  กลาวคือ  เห็นควรใหรัฐเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการแนะนําตัว
ของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ โดยใหกําหนดคาใช
จายในการแนะนําตัวและกําหนดราคากลางดวย  (แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๑๒๙  และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๙๑ และ ๙๒) 

 
๑๐.  การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยังมิไดคลุมถึง

คาใชจายที่ใชไปกอนมีพระราชกฤษฎีกา   จะกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบและทุมเงินทอง
เกินกวาเหตุหรือไม 

คณะผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิที่
มีอยูเดิม  กลาวคือ   ใหใชแนวทางในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ขอ ๓  เกี่ยวกับการควบคุมคา
ใชจายกอนมีพระราชกฤษฎีกา  

 
๑๑. ทุกวันนี้การดูแลคาใชจายในการเลือกตั้ง  คงอาศัยแตบัญชีรายจายของผูสมัครที่

ตองยื่นภายหลังการเลือกตั้ง  จะมีวิธีใดที่จะตรวจสอบตลอดระยะเวลา เพื่อรวบรวมไวตรวจสอบ
เทียบเคียงกับบัญชีรายจาย 

คณะผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิที่
มีอยูเดิม  กลาวคือ ใหใชแนวทางในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ขอ ๓  เกี่ยวกับการควบคุมคา
ใชจายกอนมีพระราชกฤษฎีกา  นอกจากนี้ใหกําหนดระยะเวลาควบคุมในกรณีสภาหมดวาระให



 ก - ๑๔ 

ควบคุมคาใชจายยอนไป ๑ ปนับจากวันหมดวาระ สวนกรณียุบสภาใหควบคุมยอนไป ๓ เดือนนับ
แตวันยุบสภา       

 
๑๒.  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการดําเนินการเลือกตั้งใหม ผูสมัครบางคน

ไมประสงคจะสมัครตอไป หรือเขาขาดคุณสมบัติไปแลว เชน กลับไปรับราชการใหมแลว จะยอม
ใหเขาถอนตัวหรือไม และจะทําอยางไรจึงจะไมใหมีการฮั้วกัน หรือซื้อผูสมัครใหถอนตัว 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยูเดิม  กลาวคือ 

๑)  ในกรณี ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอถอนตัวในการเลือกตั้ง
ใหม โดยไดรับความยินยอมจากพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุญาต   ทั้งนี้ เพื่อ
ใหเกิดการตกลงรวมกันระหวางพรรคการเมือง อันจะทําใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนไปโดยงายขึ้น 

๒)  ในกรณี ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปน สมาชิกวุฒิสภา ขอถอนตัวได ในกรณีมีการเลือกตั้ง
ใหม เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของผูสมัคร ซึ่งหากมิใหถอน  ก็อาจทําใหตนเองขาดคุณ
สมบัติไดอยูแลว อาทิการไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือกลับเขารับราชการ 

 
๑๓.  การเสียสิทธิเทาที่กําหนดไวในปจจุบัน เพียงพอที่จะทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกไป

ใชสิทธิหรือไม 
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่

มีอยูเดิม  กลาวคือ กําหนดใหเรียกเก็บเงินจากผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนคาพินัยหลวงเพื่อนําเขา
กองทุนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย   หรือกองทุนอื่นตามที่กฎหมายกําหนดโดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูเรียกเก็บ ถาไมมีเงินจายก็ใหทํางานสาธารณะตามที่กําหนด  ทั้งนี้เวนแตจะได
แจงเหตุขัดของลวงหนากอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบวัน  ถาเปนกรณีที่ไมอาจแจงลวงหนาไดให
แจงภายหลัง  ทั้งนี้โดยใหยกเลิกการเสียสิทธิในปจจุบัน 

 
๑๔.  การอํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในประเทศ  ดวยวิธีการใหลงคะแนน

ลวงหนา จะเปนชองทางใหทุจริตหรือไม และเปนการอํานวยความสะดวกแทจริง 
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่

มีอยูเดิม  กลาวคือ  ใหอํานวยความสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกตั้งใหแกผูเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขต
เลือกตั้ง  และประสงคจะใชสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่ตนอยูได โดยใหลงทะเบียนกอนวันเลือกตั้ง
เปนเวลาไมนอยกวา ๒๐ วัน  และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีที่เลือกตั้งกลางในแตละ
จังหวัดจํานวน ๑ แหง 



 ก - ๑๕ 

 
๑๕.  การจัดใหคนที่อยางตางประเทศลงคะแนนได ในการเลือกตั้งระดับประเทศทุก

กรณี   ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งซอม จะเปนการใชจายเกิน
ตัวหรือไมในยามที่เศรษฐกิจยังเปนเชนนี้  โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงจํานวนผูมาใชสิทธิที่ผานมา 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยูเดิม   กลาวคือ  ใหการจัดการเลือกตั้งใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตองดําเนินการ
ดังนี้ 

๑) ประเทศที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งพํานักและลงทะเบียนแจงความประสงคขอใชสิทธิลง
คะแนนเกินกวา ๕๐๐ คนขึ้นไปจึงควรจัดใหมีที่เลือกตั้งกลาง 

๒) ประเทศที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งพํานักอยูและลงทะเบียนแจงความประสงคขอใชสิทธิลง
คะแนนไมถึง ๕๐๐ คนหรือมีเหตุจําเปน ใหจัดใหมีการลงคะแนนทางไปรษณียหรือวิธีอ่ืน 

 
๑๖.  การนับคะแนนของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จุดเดียว กฎหมายกําหนดใหรอหีบ

บัตรเลือกตั้งมาพรอมกันทั้งหมดจึงจะเปดหีบเพื่อนับได ถาหีบมาไมถึงเพียง ๒ - ๓ หีบหรือสูญ
หายไป จะทําอยางไร 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยูเดิม  กลาวคือ กําหนดใหการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถเริ่มนับ
คะแนนกอนที่หีบบัตรเลือกตั้งมาครบทุกหนวยเลือกตั้งไดโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

๑)   เมื่อหีบบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนจํานวน ๑ ใน ๓ ของหนวยเลือกตั้งทั้ง
หมดในเขตเลือกตั้งนั้น   

๒)  หากหีบบัตรเลือกตั้งใดมาถึงสถานที่นับคะแนนเมื่อพนเวลา ๒๔ ชั่วโมง ใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือส่ังการอยางอื่นตามที่เห็นสมควร 

๓)    ถาหนวยเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอ
กฎหมายเกิดขึ้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จะสั่งใหเปดหีบหรือไมนับคะแนนหรือส่ังใหมีการ
เลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งนั้นได  

 
๑๗.  ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาเกิดกรณีตองเลือกซ้ําแลวซ้ําเลาอยาง

ที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จะแกปญหาสูญญากาศทางการเมือง และความลาชาใน
การเปดสภาและจัดตั้งรัฐบาลไดอยางไร  



 ก - ๑๖ 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยูเดิม  กลาวคือ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันเลือกตั้ง 

 
การตรวจสอบการเลือกตั้ง 
๑.  คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีกําลังคนของตนเองและขีดความเชี่ยวชาญในการสืบ

สวนสอบสวนเองไดทั้งหมด      และเมื่อฝายสอบสวนไดดําเนินการแลวก็จะตองสงมาให คณะ
กรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ถาเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะมีถึง ๔๐๐ เขต 
บวกกับการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่ออีก ๗๖ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทําอยางไร จึง
จะสามารถดําเนินการไดอยางรอบคอบและภายในเวลาอันรวดเร็ว 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นควรใหแกไขแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณ
วุฒิที่มีอยูเดิม  กลาวคือ ใหแกไขเพิ่มเติมที่มา โครงสรางของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด   และกําหนดใหมีการถอดถอนออกจากตําแหนงไดอยางรวดเร็ว  หากวางตนไมเปนกลาง
หรือมีสวนชวยเหลือสนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมือง และกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพิ่มเติมวาตองไมชวยเหลือ สนับสนุนหรือฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๕ ปกอนวันไดรับแตงตั้ง นอกจากนี้ใหมีการสงเจาหนาที่เขาไป
เปน “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสวนกลาง” เพื่อสืบเสาะดูแลการเลือกตั้งในแตละ
จังหวัด  โดยใหมีอํานาจดําเนินการตางๆ เชนเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกๆ ป 

 
๒.  กอนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวามีการทุจริตอยางชัดแจง หรือ

เกิดความไมเปนธรรมอยางชัดเจน จะสมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการตัดไฟ
เสียแตตนลมไดมากนอยเพียงไร 

คณะผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิที่
มีอยูเดิม  กลาวคือ   

๑)  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเขาไปในเคหสถาน  สถานที่  หรือยานพาหนะใด ๆ   เมื่อมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวา  มีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย เพื่อตรวจคน  ยึด หรืออายัดเอกสาร  
ทรัพยสิน  หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชา เอกสาร  ทรัพย
สิน  หรือพยานหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย  ซุกซอน  ทําลาย หรือทําใหเขาทําการคนโดยไม
ตองมีหมายคนก็ได  



 ก - ๑๗ 

๒)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพยสินของผูกระทํา
การทุจริตเลือกตั้งหรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพยสินเพื่อดําเนินการดังกลาว เมื่อยึดหรืออายัดแลวให
ยื่นคํารองตอศาล เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งวาเงินหรือทรัพยสินดังกลาวนาจะไดใชหรือใชเพื่อ
การไมชอบดวยกฎหมาย 

๓)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศงดการลงคะแนนและกําหนดวันลง
คะแนนเลือกตั้งใหม เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม  โดยการกระทําของเจาพนักงานผูดําเนินการการเลือกตั้งหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

 
๓.  ในวันเลือกตั้ง หากพบการกระทําทุจริตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสมควรมี

อํานาจขจัดการทุจริตนั้นไดอยางไร 
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่

มีอยูเดิม  กลาวคือ   ใหใชแนวทางในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ขอ ๓  เกี่ยวกับการควบคุมคา
ใชจายกอนมีพระราชกฤษฎีกา 

 
๔.  ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตั้งตกเปนผูทุจริตหรือกระทําการอันไมเปนธรรม จะสมควรให   

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งแขวนแลวสั่งใหเลือกตั้งใหม    หรือสมควรแกไขดวยวิธีอ่ืน เชน เลื่อน
ผูสมัครที่ไดคะแนนลําดับถัดไปที่ไดคะแนนถึงจํานวนที่กําหนดใหข้ึนมาเปนผูไดรับเลือกตั้งแทน 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิ  ที่มี
อยูเดิม  กลาวคือ  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือก
ต้ังซึ่งเปนผูทุจริตการเลือกตั้ง  โดยมีอํานาจสั่งการดังตอไปนี้ 

๑)   กอนประกาศผลการเลือกตั้ง  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู
สมัครผูนั้นเปนเวลา ๑ ปนับแตวันที่มีคําสั่ง ซึ่งสงผลใหตองขีดชื่อผูนั้นออกจากประกาศผูสมัครรับ
เลือกตั้ง  แลวเลื่อนผูสมัครที่ไดคะแนนลําดับถัดไปที่ไดคะแนนถึงจํานวนที่กําหนดใหข้ึนมาเปนผูได
รับเลือกตั้งแทนได 

๒)  ภายใน ๒ ปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู
สมัครผูนั้นเปนเวลา ๑ ป ซึ่งจะสงผลใหบุคคลนั้นพนจากสมาชิกภาพ   คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 

 
๕.  การเลือกตั้ง  สส.  แบบบัญชีรายชื่อ  หากมีการทุจริตเกิดขึ้นในเขตใดเขตหนึ่ง จะ  

สมควรใหดําเนินการอยางไร จะใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมเฉพาะหนวย
เลือกตั้งหรือในจังหวัดนั้นๆ โดยยังไมประกาศ หรือจะใหทําอยางไร 



 ก - ๑๘ 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยูเดิม  กลาวคือ  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจประกาศใหบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเปนบัตรเสีย  มิใหนับเปนคะแนน เฉพาะพื้นที่ที่มีการ
กระทํานั้น และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัคร  

 
๖.  ถาพบวาผูสมัครที่อยูในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการ

เลือกตั้ง จะสมควรให คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการอยางไร   
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่

มีอยูเดิม กลาวคือ  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครผูนั้น และให
ตัดชื่อผูสมัครซึ่งขาดคุณสมบัติหรือทุจริตในการเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง 

 
๗.  จะสมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีอํานาจสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยและ

ธนาคารพาณิชยรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของผูสมัครและผูเกี่ยวของหรือไม 
คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่

มีอยูเดิม กลาวคือ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจขอใหสํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน แจงรายงานการทําธุรกรรมของบุคคลที่นาจะเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือใหธนาคาร
แหงประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นแจงใหทราบถึงการโอนเงินตามที่รอง
ขอ  

 
๘.  เมื่อมีผูคัดคานการเลือกตั้งภายหลังจากที่ไดประกาศผลไปแลว คณะกรรมการการ

เลือกตั้งจะทําอยางไรจึงจะให   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภานั้นพนจากสมาชิก
ภาพ เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดเหตุแหงการพนจากสมาชิกภาพไวแนนอนตายตัว แตไมไดระบุเหตุ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนการเลือกตั้งไวใหเปนเหตุในการพนจากสมาชิกภาพ นอกจาก
คนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้วาทุจริตจะยังมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีก จะสมควรแกไข
หรือไมอยางไร 

คณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาแลวเห็นชอบตามแนวทางการแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒทิี่
มีอยู เดิม  กลาวคือ  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง     
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อวาทุจริตการเลือกตั้งได   
และจะสงผลดังตอไปนี้ 

๑)   พนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 



 ก - ๑๙ 

๒)   จัดใหมีการเลือกตั้งใหม โดยผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมสามารถลงสมัครรับเลือก
ต้ังในการเลือกตั้งใหมได 

กลาวโดยสรุปไดวา   จากประเด็นปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาทั้งหมด  
เมื่อคณะผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาศึกษาอยางละเอียดรอบคอบแลว  เห็นควรใหยืนตามแนวทาง
การแกไขของคณะผูทรงคุณวุฒิที่มีอยูเดิม    ยกเวนประเด็นการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ขอ ๖ 
(การหามผูสมัครโมษณาทางโทรทัศน วิทยุ หรือใชไมรโครโฟนในการหาเสียงหรือแนะนําตัว) และ 
ขอ ๙  (การดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับการแนะนําตัวหรือจัดสถานที่ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง) และ
ประเด็นการตรวจสอบการเลือกตั้ง   ขอ ๑ (การดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการวินจิฉัยสัง่การ)  
ซึ่งคณะผูทรงคุณวุฒิ  เห็นควรใหแกไขแนวทางการแกไขปญหาทั้งสามประการ ดังปรากฏราย
ละเอียดขางตน นอกจากนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ ไดเห็นชอบใหเพิ่มเติมในแนวทางการแกไขปญหา
ในบางประเด็นดวย   

ผลการพิจารณาของคณะผูทรงคุณวุฒินี้ นําไปสูการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ตางๆ  และผูวิจัยไดทําการยกรางกฎหมาย  เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของตอไป 
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  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย ๑ – ๑๓ 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ๑ – ๑๓ 
 

 บทที่ ๒  ประเด็นปญหาทัว่ไป ๒ – ๑ 
  

 บทที่ ๓  ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตัง้ ๓ – ๑ 
 

 บทที่ ๔ ประเด็นปญหาในระหวางทีม่ีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว ๔ – ๑ 
 

 บทที่ ๕ ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ในการตรวจสอบการเลือกตัง้ ๕ – ๑ 
 

 บทที่ ๖ ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ๖ – ๑ 
 

 บทที่ ๗  บทสรุปและขอเสนอแนะ ๗ – ๑ 
   

 บรรณานุกรม 
 

 ภาคผนวก ก ทบทวนวรรณกรรมและตารางเปรียบเทียบ ภาคผนวก เลม ๑ 
  

 ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหแบบสอบถามและขอเสนอแนะ ภาคผนวก เลม ๑ 
 

 ภาคผนวก ค รายงานการประชุม  ภาคผนวก เลม ๒ 
  

 ภาคผนวก ง กฎหมายและระเบียบ  ภาคผนวก เลม ๒ 
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การศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรงุระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น 

 
 

การแตงต้ังคณะผูทรงคุณวุฒิ 
 

คณะผูทรงคุณวุฒิไดรับการแตงตั้งโดยประธานรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา เมื่อ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบนั
พระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามมติสภาสถาบันพระปกเกลาในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๓ เมื่อวัน
ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓ ใหแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําการศึกษาแนวทางปรบัปรุงระบบเลอืก
ต้ังใหเกิดความเรียบรอยและสอดคลองกับการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ โดยใหจัด
ทํารายงานและตองแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือทางปฏิบัติใดก็ใหเสนอแนะดวย พรอมทั้ง
เหตุผลและความจําเปน โดยใหจัดพิมพเผยแพรรายงานดังกลาวเปนการทั่วไปแกประชาชน  

 
คณะผูทรงคณุวุฒิประกอบดวย 
๑)  นายมีชัย ฤชพุนัธุ    เปนประธานคณะผูทรงคุณวฒุิ 
๒)  รองศาสตราจารย ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ  เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๓) นายเชาว สายเชื้อ     เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๔) รองศาสตราจารย ธงทอง จนัทรางศ ุ   เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๕) รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร   เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๖) คุณหญิง นันทกา สุประภาตะนันทน   เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๗) นายพิเชต สุนทรพิพธิ     เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๘) ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม    เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๙) ศาสตราจารย ศักดิ์ สนองชาติ    เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐) ศาสตราจารย สุชาต ิไตรประสิทธิ ์   เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑) นายเอนก สิทธิประศาสน    เปนผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒) ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เปนผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ 
 

การทํางานของคณะผูทรงคุณวุฒินี้สําเร็จลงไดดวยความสนับสนุนทางการเงินจาก
สถาบันพระปกเกลา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ และการสนับสนุนดานขอ
มูลทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของจากหลายฝาย อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และประชาชนที่ใหความรวมมือในการสงความคิดเห็นและขอมูลแกคณะผูทรงคุณวุฒิ  จึงขอ
ขอบคุณ ณ ที่นี้ 
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ขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานดังตอไปนี้  

• นายมีชัย ฤชุพันธุ ที่รับเปนประธานในการทํางานครั้งนี้  
• คณะผูทรงคณุวุฒิทกุทานที่เสียสละเวลาในการชวยระดมความเหน็  
• ฝายเลขานุการซึ่งมาจากสถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกทานที่ชวยจัดการประชุม และ
ทํางานสนับสนุนใหงานชิ้นนี้สําเร็จลงได   

• ส่ือมวลชนที่ชวยประชาสัมพันธและรวมมือในการรับฟงความคิดเห็นจากประชา
ชน 

 
สําคัญที่สุดในการทํางานชิ้นนี้คือแรงผลักดันจากประชาชนที่ตองการใหมีการศึกษาบท

เรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีข้ึน อันเปนการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศเพื่อสันติสุขสถาพรตอไป 

 
อนึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบดวย ๗  สวนสําคัญดังนี้คือ ๑) บทนํา ๒) ประเด็นปญหาทั่ว

ไป ๓) ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง ๔) ประเด็นปญหาในระหวางที่มี
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว อันประกอบดวย การสมัครรับเลือกตั้ง การหาเสียงและ
แนะนําตัว การใชสิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนน ๕) ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจของ        
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ๖) ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการ
ประกาศผลเลือกตั้ง และ๗) บทสรุปและการนําเสนอรางกฎหมาย 
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       บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดสรางมิติทางการเมืองใหม โดยเปลี่ยน
แปลงวิธีการเขาสูอํานาจขององคกรทางการเมืองรวมทั้งเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบองคกรทาง
การเมืองดังกลาวหลายประการ อันไดแก การเปลี่ยนแปลงวิธีการและรูปแบบในการเลือกตั้งสมาชิก
รัฐสภา การกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในขณะเดียวกัน
ไมได การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ศาลปก
ครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน ตอมา เมื่อรัฐธรรมนูญไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๐ แลว ก็ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ๑ ข้ึนทําหนาที่เปนองคกรควบคุม จัดการหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นและการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ซึ่งเมื่อนับเวลาที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งมาจนถึงวันจัดทํารายงานการ
ศึกษาวิจัยฉบับนี้ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ ปเศษ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเขาไปควบคุม จัด 
และจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓  

ตามที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปแลววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง นับเปนการเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีมาในอดีต           
ที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้ง  ทั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเลือกผูที่เขา
ตองการเห็นวามีความรูความสามารถและประสบการณ เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาไดและเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น 

ในการเตรียมการกอนการเลือกตั้งและระหวางการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดมีขอวิพากษ
วิจารณจากหลายฝายเกี่ยวกับการเตรียมการและการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูมี
สวนเกี่ยวของ เชน รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เปนตน  อาทิ ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอาจไมชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนองคกรที่
จัดตั้งขึ้นใหม ดําเนินการจัดการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ การพิจารณา
คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามกฎหมายของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ความสับ
สนในการไปหรือไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเสียสิทธิบางประการของประชาชนผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
                                                 

๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑๙ 
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การไปใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนากอนวันเลือกตั้งจริง การแจงเหตุจําเปนของการไมใชสิทธิ ซึ่งลวนแลว
แตไมมีความกระจางชัดเจน ซึ่งในการวิเคราะหในเบื้องตนอาจเกิดจากการประชาสัมพันธไมทั่วถึง
หรือบุคลากรและงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งเองที่มีไมเพียงพอ  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็ลวนมารับหนาที่ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีการยืมตัวบุคลากรจากทางราชการและรัฐวิสาหกิจให
มาชวยกันในสภาวะที่มีความไมพรอมทั้งกําลังคน อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนี้
การประสานงานของหนวยงานภาครัฐในการดูแลใหประชาชนกลับไปใชสิทธิ ยังมีนอย ทําให          
ประสิทธิภาพของการทํางานเลือกตั้งยังไมสมบูรณเต็มที่ สวนดานประสิทธิผลอาจพิจารณาที่
สมาชิกวุฒิสภาที่ได รับการเลือกตั้งทั้ง ๒๐๐ คน  และผูไปใชสิทธิ โดยมีประเด็นที่อาจนํามา
ประกอบ เชน จํานวนผูไดรับคะแนนสูงแตไมสามารถเปนสมาชิกวุฒิสภาไดดวยสาเหตุหลาย
ประการ จํานวนผูไปใชสิทธิที่มากขึ้นอันแสดงถึงการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
อันเปนจุดมุงหมายหนึ่งของการเลือกตั้งมีมากขึ้นแตจํานวนบัตรเสียก็มีมากถึงรอยละสบิ อยางไรกดี็
หลังจากวันเลือกตั้งวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ยังตองทํางานหนกัเพือ่
สะสางปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนเรื่องการไมประกาศรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งใหเปน
สมาชิกวุฒิสภาในบางจังหวัด การสอบสวนผูกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งและการตัดสินใจใหมี
การเลือกตั้งใหมในหลายจังหวัด และในบางจังหวัดมีการเลือกตั้งมากกวา ๒ คร้ัง จํานวนผูไปใช
สิทธิเลือกตั้งครั้งตอๆมามีจํานวนลดลงเปนลําดับ ประกอบกับการประกาศไมรับรองผูสมัครรับเลือก
ต้ังใหเปนสมาชิกวุฒิสภาหลายครั้งก็ไมสามารถลดจํานวนการทุจริตในการเลือกตั้งลงได  นอกจาก
นี้เร่ืองของการใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิที่อยูในตางประเทศที่มีการกลาวถึงเปนอยางมากมากใน
เร่ืองความคุมคา ประเด็นปญหาตางๆ ที่กลาวมาแลวทําใหเห็นวา ควรจะพิจารณาหาแนวทางการ
จัดการเลือกตั้งอยางเหมาะสมใหมากข้ึนในโอกาสตอไปเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เปนไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง สมกับที่สังคมคาดหวังไวกับ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของประเทศไทย จัดใหมีข้ึนในวันเสารที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๔๓ นับเปนเหตุการณสําคัญของประวัติศาสตรการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเลยทีเดียว ผล
การเลือกตั้งตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อยางกลาหาญของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับความ           
ชื่นชมและความสนับสนุนมากมายจากสื่อมวลชนและประชาชน เพราะไดสรางความหวังใหเกิดขึ้น
กับการปฏิรูปการเมืองโดยทําใหการเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเทาที่จะกระทําได  
 สถาบันพระปกเกลา เปนสถาบันวิชาการที่อยูภายใตกํากับของรัฐสภามีหนาที่หลักในการ
สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นเปนความจําเปนที่จะมีการศึกษาวิธีการที่เหมาะสม จึงไดทํา
การวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตรนี้ ทั้งโดยการสังเกตการณความเคลื่อน
ไหวทางสังคม  การทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํารวจปจจัยในการเลือกตั้งและ                 
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พฤติกรรมการเลือกตั้ง เพื่อไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนําเสนอผูเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงกระบวน
การเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตยตอไป และอยางไรก็ดีเพื่อใหขอมูลเหลานี้มีการนําไปใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิผล  จําเปนตองมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการยอมรับในสังคมมาเปน
ผูศึกษาทบทวนบทเรียนอันเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา โดยมีการระดมความเห็น 
ความรู และประสบการณจากผูเกี่ยวของ และคณะผูทรงคุณวุฒิทําการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยใช
ความรูประสบการณที่มีมายาวนานในรัฐสภามาประกอบ มีการเปดรับขอมูลจากประชาชนทาง
หนังสือพิมพ รวมทั้งการศึกษาวิธีการเลือกตั้งในตางประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการเสนอแนะใหมี
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือการดําเนินงานอันไดบทเรียนมาจากการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา เพื่อใหเกิดผลดีที่สุดในการจัดการเลือกตั้งครั้งตอไป แลวจัดทํารายงานดัง
กลาวเสนอตอสาธารณชนเพื่อใหสาธารณชนมีสวนรวมในการพิจารณาแลวจึงจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อเผยแพร การจัดทําโครงการนี้จึงนับเปนการรวมมือของบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ
อยางแทจริงในลักษณะทํานองเดียวกับ Royal Commission ในประเทศอังกฤษ 
 
กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

เพื่อความเขาใจถึงประเดน็ปญหาตางๆที่จะกลาวในบทตอๆไป จะขอกลาวถึงภาพรวม
ของกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภาดงันี ้
 

ภาพรวมกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 
 
กระบวนการเลือกตั้งเริ่มจากกอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งในเรื่องของการจัด

เตรียมตางๆ เชนการจัดทําหีบบัตรเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อ การสรรหาเจาพนกังานตางๆ การ
ประสานงานกับเจาหนาที่ตางๆของรัฐ เชนกรมประชาสัมพันธ ในเรื่องการออกอากาศ  ประสานงาน
กับหนวยงานอื่นๆในเรื่องการจัดหาสถานที่ปดประกาศปายแนะนําตัวหรือหาเสียง สถานที่ลง
คะแนน ซึ่งตองมีการติดตอประสานงานลวงหนา เปนตน  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
แลว คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด ต้ังแตการรับสมัคร ตรวจ
สอบคุณสมบัติ การสรรหาและแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง กําหนดหนวยเลือกตั้งในที่
ตางๆ ประชาสัมพันธ การแนะนําตัวซึ่งสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ การแนะนําตัว (หาเสียง 
สําหรับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร)  การกําหนดคาใชจายตางๆ การควบคุมไมใหมีการกระทําอัน
เปนการกอใหเกิดการไมสุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง สมาชิกรัฐสภาที่เปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 
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ภาพรวมกระบวนการเลือกตัง้สมาชกิวฒุิสภาไดแสดงไวในรูปที่ ๑.๑  
 
 

 
รูปที่ ๑.๑ ข้ันตอนตามกฎหมายในการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยสงัเขป                                                        
 
ขั้นตอน         วันที่  
• มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง      ๑ 
 
• คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดโดยประกาศวนัรับสมัครวันสุดทาย  ๕ 

 
• วันสิน้สุดการรบัสมัคร       ๑๐ 
 
• วันตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง     ๑๑ 

 
• วันสิน้สุดการตรวจสอบคุณสมบัติ      ๑๗ 
 
• วันประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งและวันเริ่มตน 

ยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหวนิิจฉัยคุณสมบัติของผูสมัคร    ๑๘ 
 

• วันยืน่คํารองขอเพิ่ม/ถอนรายชื่อในทะเบียนบานและวนั 
ประกาศหนวยเลือกตั้ง       ๒๒ 
 

• วันสิน้สุดการวนิิจฉัยคํารองขอเพิ่ม/ถอนรายชื่อในทะเบียนบาน 
และแจงใหผูยืน่คํารองทราบ       ๒๕ 
  

• วันสิน้สุดการยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลวินิจฉัย 
คุณสมบัติของผูสมัคร       ๒๖ 
 

• วันเลือกตั้ง         ๓๐ 
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กระบวนการสาํคัญในการดาํเนนิการเลือกตั้งในระหวางที่มพีระราชกฤษฎีกาใหมีการ
เลือกตั้งแลว พอสรุปไดดังนี้   

 
๑. การสมัครรับเลือกตั้ง  
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาแลว คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้งโดยเริ่มรับสมัครไมเกิน ๕ วัน นับแตมีพระราชกฤษฎีกาและจํานวน
วันรับสมัครตองไมนอยกวา ๕ วัน โดยคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร ตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในการกําหนดวันเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองหารือกับหนวยงานตางๆ        
ที่ เกี่ยวของกอนการกําหนดวันเลือกตั้ งที่ เหมาะสมซึ่งจะทําใหการเลือกตั้ งเปนไปอยางมี                  
ประสิทธิภาพ๒ 

จากนั้นผูสมัครยื่นใบสมัครตอผูอํานวยการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ซึ่งใชเขตจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้ง พรอมชําระคาธรรมเนียม เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจ
สอบหลักฐานการสมัครแลว เห็นวาถูกตองก็ประกาศการรับสมัครไว ผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัคร
ในวันประกาศดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ประกาศ คําสั่งของ
ศาลใหเปนที่สุด 

อยางไรก็ดีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจดําเนินการชาและ
หากตรวจพบภายหลงัอาจกอใหเกิดปญหาการลงคะแนนใหมอยางที่ผานมา (โปรดดูรายละเอียดใน
บทที ่๔) 

 
๒. การกําหนดเขตเลือกตัง้ 
สําหรับการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง๓ ทั้งประเทศมี ๗๖ เขต 

ขณะที่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนแบบแบงเขต และมีเขตเลือกตั้งรวม ๔๐๐ เขต 
สวนหนวยเลือกตั้งใชเขตหมูบานและใหถือเกณฑผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๘๐๐ คน โดยประมาณตอหนึ่ง
หนวยเลือกตั้ง ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําเขตเลือกตั้งจะประกาศหนวยเลือกตั้งไมนอย
กวา ๒๐ วันกอนวันเลือกตั้ง 

 
 

                                                 
๒ หนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต ๐๐๐๓/๒๕๘๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๔๒ ถึง นายก       

รัฐมนตรี เรื่องขอใหตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๒ 
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๓.  การสรรหาและแตงต้ังเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประกอบดวยบุคคลหลายฝาย อาทิ ผูอํานวยการการ

เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการสรรหา มีหนาที่รับสมัครรับเลือกตั้ง และดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูแตงตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อ   
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและการถอดชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การกํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง 
การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นอกจากนี้ มีประธานกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง ๑ คน และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ๖ คนที่แตงตั้งโดย คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเขต มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งแตละแหง 

 
๔.  ผูมีสิทธเิลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมสีทิธิเลือกตั้ง 
ตามรัฐธรรมนูญ ๔บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 

ตองมีคุณสมบัติและหามไมมีคุณสมบัติตองหาม เชนเดียวกับกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กลาวคือ ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้ง (นอกเขตจังหวัดที่ตนมีทะเบียนบาน) หรือมี
ชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวา ๙๐ วัน ถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอกราช
อาณาจักร ก็มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผูไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรจะเสียสิทธิ
ตาม รัฐธรรมนูญ๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ๖ และ ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอคําวินิจฉัยในการเสียสิทธิของบุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง๗ จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา
พบวามีประชาชนจํานวนมากที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุอันสมควร 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกตั้งประจําเขตเปนผูจัดทําและปดประกาศบัญชีรายชื่อ    
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๒๐ วัน กอนวันเลือกตั้ง และแจงรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียน
บานไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๕ วัน๘  ซึ่งปจจุบันนี้มีปญหาในเรื่องของ
เวลาและงบประมาณในการจัดทําคอนขางมาก 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาของบานสามารถขอใหถอนรายชื่อหรือเพิ่มชื่อในบัญชีรายชือ่ผูมี
สิทธิเลือกตัง้ใหถูกตองได 
                                                 

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๘, ๑๐๕ และ ๑๐๖ 
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๘  
๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๒๓ 
๗  ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๔๑ เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอคําวินิจฉัยในการเสีย

สิทธิของบุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง 
๘ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๓  
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๕.  การหาเสียงและแนะนําตัว 
ตามรัฐธรรมนูญ๙ ไดกําหนดใหรัฐดําเนินการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการที่    

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทําไดเปนเพียงการแนะนําตัวเทานั้น๑๐  อยางไรก็ตามที่ผานมา
พบวามีปญหาในเรื่องของการแนะนําตัวอยางมากเนื่องจากตามประกาศดังกลาวผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ฯลฯ เปนผูกําหนดที่ปดและติดเอกสาร แตการกําหนดในแตละ
แหงมีความแตกตางกันมาก  

นอกจากนี้ยังมีการกระทําที่ตองหามบางประการ ตาม รัฐธรรมนูญ๑๑ อาทิ หามซื้อเสียง 
หรือจัดเตรียมซื้อเสียง หามจัดเลี้ยง หามจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัคร แตปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นจํานวนหนึ่งมาจากการกระทําผิดตามรัฐธรรมนูญ ดังกลาว 

 
๖. การลงคะแนน และนับคะแนน 
การลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา นี้ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผูสมัครไดเพียงคน

เดียวเทานั้น ๑๒ สวนผูไมประสงคจะเลือกผูใดสามารถกากบาทในชองไมลงคะแนน 
การนับคะแนนกระทําที่ที่เลือกตั้ง (ขณะที่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนับ

คะแนนรวมที่เขตเลือกตั้ง) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปนกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งดวย 
และสงผลการนับคะแนนมาใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะประมวลผล
คะแนนจากทุกหนวยของเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้น ๑๓ 

การนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งนั้นๆก็ยังมีปญหาที่พบเห็นอยู อาทิ การตรวจสอบผลการ
ซื้อเสียงเฉพาะหนวยนั้นๆของผูซื้อเสียงจะทําไดงายและทราบวาหัวคะแนนของเขาทํางานมี        
ประสิทธิภาพหรือไม และการใชเครื่องหมายกากบาท (X) ก็ยังมีความสับสนอยูพอสมควร ประชา
ชนหลายคนใชเครื่องหมายอื่น เชนเครื่องหมายบวก (+) ทําใหเกิดบัตรเสีย (ดูรายละเอียดในบทที่ 
๔) 

 
 

                                                 
๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๙ 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ 
๑๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๓ 
๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนที่ ๘ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๖ และหมวด ๘)  
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7. ประกาศผลการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทําการประกาศผลการนับคะแนนของหนวย

เลือกตั้ง จังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภาไดหนึ่งคน ผูสมัครใดไดรับคะแนนมากที่สุดเปนผูไดรับการเลือก
ต้ัง สวนจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภามากกวา ๑ คน ใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
จนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่พึงจะมีไดในจังหวัดนั้น เปนผูไดรับการเลือกตั้ง๑๔ 

 
8. การคัดคานการเลือกตั้ง 
การคัดคานการเลือกตั้งใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง        

ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหรือเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมควรจะใหมีการนับคะแนนใหมหรือเลือกตั้งใหม ใหมีคําสั่งใหมีการนับ
คะแนนใหมหรือเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น แตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะ
มีคําสั่งใหมีการนับคะแนนใหมหรือเลือกตั้งใหมเฉพาะแตสมาชิกวุฒิสภาคนใดที่ถูกคัดคานในเขต
เลือกตั้งตามคํารองคัดคานนั้นก็ได ๑๕  

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานี้มีการรองขอใหนับคะแนนใหมและมีการเลือกตั้งใหมใน
หลายจังหวัดดวยเหตุดังกลาว อยางไรก็ดีคณะกรรมการการเลือกตั้งจําเปนตองมีความสามารถใน
การตรวจสอบการเลือกตั้งกอนที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของประเทศไทยที่ผานมาพบวาการปฏิบัติตาม
กระบวนการเลือกตั้งที่กลาวมาแลวนี้ พบวามีปญหาเกิดขึ้นอยางมากมายและทําใหตองมีการเลือก
ต้ังหลายครั้งเพื่อใหไดสมาชิกวุฒิสภาใหครบจํานวน ๒๐๐ คน และยังทําใหประชาชนมาใชสิทธิ
เลือกตั้งลดลง (พิจารณาไดจากสถิติการเลือกตั้งที่ลดลงอยางมากในครั้งตอๆมาของหลายจังหวัดที่
ตองมีการเลือกตั้งมากกวาหนึ่งครั้ง๑๖) ดังนั้นคณะผูทรงคุณวุฒิจึงเห็นควรใหทําการศึกษาบทเรียน
จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว โดยศึกษาในรายละเอียดของประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
ใหเกิดความเขาใจและงายตอการศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไขซึ่งประเด็นตางๆนั้นสามารถแยกแยะ
ตามหวงระยะเวลาของการดําเนินการ ดังตอไปนี้ คือ 

                                                 
๑๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนที่ ๘ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด ๘ 

๑๕พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา   ๙๔-๙๗ 

๑๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๓. การใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ 
และ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๓ 
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• ประเด็นปญหาทั่วไป 
• ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
• ประเด็นปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว 

ประกอบดวย 
- การสมัครรับเลือกตั้ง 
- การหาเสียงและแนะนําตัว 
- การใชสิทธเิลอืกตั้ง 
- การนับคะแนน 

• ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการตรวจ
สอบการเลือกตั้ง 

• ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 
ประเด็นตางๆนี้จะอธิบายในรายละเอียดในบทตอๆไป 
 

วัตถุประสงค 
๑. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา 

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทําขอเสนอในรูปรายงาน (Report) ของคณะผูทรง
คุณวุฒิเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการเลือกตั้งใหเกิดผลดีที่สุดในอนาคต 

๒. เปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกกลุมมีสวนรวมในการเสนอขอเท็จจริง ขอคิด
และความเห็นตลอดการดําเนินโครงการนี้ 

๓. นําเสนอรายงานตอผูเกี่ยวของโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา รวมทั้งจัดพิมพรายงาน (Report) และขอมูลที่ไดจากการรับฟง
ความเห็น เผยแพรทั่วไปแกสาธารณชน 
 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาของการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๔๓  
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้จะเนนการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่ เกี่ยวของและการใหขอมูลโดย         
คณะผูทรงคุณวุฒิหรือผูซึ่งมีประสบการณ และความรูเกี่ยวกับระบบรัฐสภา และการเลือกตั้งเปน
อยางดี โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการศึกษาดังนี้ 
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• การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ และรวบรวมผลการวิจัยเบื้องตนเกี่ยวกับการ
สังเกตการณ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของสถาบันพระปกเกลาใน ๖ จังหวัด ซึ่ง
ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ ถึงตุลาคม ๒๕๔๓ ประกอบการทํางาน
ของผูทรงคุณวุฒิ   

• ผูทรงคุณวุฒิทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย สัมมนาตางๆและ
ประเด็นปญหาตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ  

• มีการประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คร้ังเพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห
ปญหาที่เกี่ยวของ เพื่อระดมความคิดและรวมพิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไข
ระบบการเลือกตั้งในรายละเอียด โดยจัดการประชุมเปนประจําทุกบายวันพุธ    
เปนเวลา ๒ เดือน  (มิ.ย.-ส.ค.๒๕๔๓) ที่สถาบันพระปกเกลา จ.นนทบุรี และ
ประชุมตอเนื่อง ระหวาง ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ณ โรงแรมโรเยล คลิฟ บีช    
พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้มีการสรุปประเด็นสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้ง
ทุกครั้ง เพื่อการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ กอนนําเสนอสาธารณชนเพื่อรับฟงขอ
คิดเห็น หลังจากนั้นเปนการจัดทํารายงาน 

• การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ดังนี ้
- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม โดยประชาสัมพันธเชิญชวนให

ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นปญหาจากการเลือกตั้งและ
แนวทางที่ควรปรับปรุงแกไข โดยผานสื่อ อาทิ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
และระบบอิน เตอร เน็ ตผ าน  โฮม เพจของสถาบันพระปกเกล าที่ 
http://www.kpi.ac.th ประชาชนสามารถสงความคิดเห็นมาที่ตูไปรษณีย 
๒๓๐ ปณจ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือสงมายังผูทรงคุณวุฒิ และที่สถาบัน 
พระปกเกลาโดยตรง ต้ังแต เดือน มิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งมี
จํานวน ๘๖ ฉบับ ฝายเลขานุการไดจัดทําขอสรุปความเห็นของประชาชน
เสนอคณะผูทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาดวย 

- การใชแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นปญหาจากการ
เลือกตั้งและแนวทางที่ควรปรับปรุงแกไขซึ่งสรุปไดจากการศึกษาของคณะ
ผูทรงคุณวุฒิ  อันจะนําไปประกอบการปรับปรุงกฎหมาย โดยประชา
สัมพันธผานหนังสือพิมพ  และอินเตอรเน็ตผานโฮมเพจของสถาบัน 
ระหวาง ๑๙-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ชนสามารถสงแบบสอบถามกลับมาที่
สถาบันพระปกเกลาหรือที่ตูไปรษณีย ดังกลาวขางตน และทําการสอบ
ถามประชาชนโดยผานแบบสอบถาม จํานวน ๑, ๐๐๐ คนทั่วประเทศ
ระหวาง ๑๙- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓  
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-  จัดประชุมเพื่อเปดรับความคิดเห็นตอประเด็นปญหาจากการเลือกตั้งและ
แนวทางที่ควรปรับปรุงแกไขจากประชาชนกลุมตางๆ อาทิ สมาชิกสภาผู
แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูเคยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา อดีต
สมาชิกสภาราง   รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ส่ือมวลชน นักวิชาการ ผูแทนจากองคกรกลาง 
องคกรเอกชนตางๆ และประชาชนที่สนใจ จํานวนประมาณ  ๕๐๐ คน 
ระหวางวันที่๒๕-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๓ ณโรงแรมมิราเคิล  แกรนด 
กรุงเทพมหานคร ผลสรุปจากการประชุมประกอบการพิจารณาราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

-  จัดประชุมเปดรับความคิดเห็นจากประชาชนตอรางกฎหมาย ในวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ ณ สถาบันพระปกเกลา ผลสรุปจากการประชุมนําไป
ปรับปรุงรางกฎหมายตอไป 

 
• จัดทํารายงาน 
• นําเสนอรายงานตอผูเกีย่วของ 

โดยกรอบของการศึกษาแสดงในรูปที ่๑.๒  
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รูปที่ ๑.๒  กรอบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานเบื้องตน 

พิจารณารัฐธรรมนูญ 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง คูมือ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รายงาน (report) 
และ 

ภาคผนวก (Appendix) 

สัมมนารับฟงความคิดเห็นตอ
รายงาน 

รวบรวมผลการศึกษา และ
สัมมนาที่เกี่ยวของ 

รับฟงความคิดเห็น 
(consultation) โดย       

แบบสอบถามและผานสื่อ 

การศึกษาโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ 
โดยมีประธานคือนายมีชัย ฤชุพันธ 

ผลการวิจัยของสถาบัน  พระปก
เกลาในการเลือกตั้ง ๖ จังหวัด 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงสภาพปญหาอันเกิดจากกฎหมายไดแก พระราช
บัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ และสภาพปญหาอนัเกดิ
จากการปฏิบัติ  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 แนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่เหมาะสมอันจะนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตยอยาง
สมบูรณตอไป และเปนตัวอยางของการประยุกตระบบ Royal Commission มาใชในประเทศไทยใน
อนาคต 
 
สรุป 

ในบทที่ ๑นี้กลาวถึงหลักการและเหตุผลของการจัดทําโครงการศึกษาบทเรียนจากการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีข้ึน กระบวนการเลือกตั้งโดยรวม วัตถุ
ประสงค วิธีการศึกษา ระยะเวลา และประโยชนของการศึกษา สวนในบทตอๆไปจะกลาวถึง
ประเด็นปญหาทั่วไปของการเลือกตั้ง ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
ประเด็นปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจ
ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการ
ประกาศผลเลือกตั้ง  บทสรุปและการนําเสนอรางกฎหมาย และภาคผนวก 
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บทที่ ๒ 
 

ประเด็นปญหาทั่วไป 
 
ในการศึกษาวิจัยบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา  คณะผูทรง              

คุณวุฒิเห็นวา ในการศึกษาประเด็นปญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ สภาพอุปสรรค
และผลกระทบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีประเด็นยอย ๔ 
ประเด็น  ซึ่งในแตละประเด็นนั้นมีสภาพปญหา สาเหตุ  และผลกระทบดังจะไดกลาวตอไปนี้  

(๑)   การกําหนดวันเลือกตั้งซ่ึงในปจจุบันฝายบริหารเปนผูกําหนด จะสมควรให
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูกําหนดเสียเอง หรืออยางนอยเปนผูเสนอแนะตอฝาย
บริหาร 
 

ในการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในแตละ
คร้ัง ไดกําหนดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐  ได กําหนดใหพระมหากษัตริยทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  (ใน
ประเทศเยอรมันไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งในกรณีที่สภาครบวาระและยุบสภา  ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสภาสิ้น
อายุ ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศเยอรมันมีเวลาในการเตรียมการมากขึ้น) หรือภาย
ใน ๓๐ วันนับแตวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง๑ และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการยุบ สภาผูแทน
ราษฎร โดยการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตองกําหนดวันเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายใน ๖๐ วันนับแตวันยุบสภา๒  ยกเวนการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก  บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกําหนดไววาหากเปนกรณีวุฒิสภา
ชุดเกาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมคร้ังสุดทาย  โดย              
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๙ หมดวาระใหดําเนินการ
เลือกตั้งใหมใหแลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วันกอนวันครบสี่ป๓ แตถาเปนกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๓๒๓ ใหดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับแตวัน
ครบสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้๔  ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดย
                                                 

๑  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา  ๑๑๕  และ มาตรา ๑๓๑ 
๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๖ 
๓  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑๕ วรรค ๕ (๑) 
๔  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๑๕ วรรค ๕ (๒) 
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ชัดแจงใหเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอ
กฎหมาย๕ แตในทางปฏิบัติที่ เปนจริงการตราพระราชกฤษฎีกา มีการริเร่ิมดําเนินการโดย        
คณะรัฐมนตรี โดยเสนอตอพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน     
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงอาจกลาวไดวาในความเปนจริงผูที่มีอํานาจในการกําหนด
วันเลือกตั้ง คือ รัฐบาล  หลักการดังกลาวใชทั้งกรณีที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปภายหลังจากที่อายุของ
สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาส้ินสุดลงตาม  หรือในกรณีที่เปนการยุบสภาผูแทนราษฎรดวย 

หลักการที่ใหรัฐบาลเปนผูมีอํานาจในการกําหนดวันเลือกตั้งนี้ เปนหลกัการทีม่มีากอนใช
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้นรัฐบาลไดส่ังการใหกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงาน
ราชการอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล  ถือวากระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการจัดการ
เลือกตั้ง ฉะนั้นจึงไมมีปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการกําหนดวันเลือกตั้ง เนื่องจากเปนการดําเนินการ
ของฝายบริหารเอง แตในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดกําหนดหลักการที่แตกตางไปจากเดิม โดย
กําหนดใหการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและการเลือกตั้งระดับทองถิ่น อยูในอํานาจหนาที่ของ   
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีสถานะเปนองคกรอิสระ มิไดอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของ   
รัฐบาล ในขณะที่ยังคงกําหนดใหรัฐบาลเปนผูมีอํานาจในการกําหนดวันเลือกตั้ง โดยการออก  
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ               
การเลือกตั้ง ไมสอดคลองกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเลือกตั้งทั่วไปภายหลังการยุบ
สภาผูแทนราษฎร ซึ่งมักจะเปนกรณีฉุกเฉินรีบดวน คณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถคาด
การณลวงหนาไดวารัฐบาลจะประกาศยุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหมเมื่อใด (ในการยุบสภาผู
แทนราษฎรครั้งลาสุดเมื่อวนที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เปนการยุบสภาที่แตกตางไปจากครั้งที่
ผานๆ มา กลาวคือทุกฝายทราบลวงหนาวาจะมีการยุบสภา จึงทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบและมีเวลาในการเตรียการดําเนินการเลือกตั้ง ทั้งในทางปฏิบัติรัฐบาลไดหารือและรับฟง
ความคิดเห็นของ      คณะกรรมการการเลือกตั้งดวย) กําหนดไวเปนการแนนอน  คณะกรรมการ
เลือกตั้งสามารถตระเตรียมการตางๆ  ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งได  อีกทั้งในกรณีการเลือก
ต้ังใหมเนื่องจากวุฒิสภาหมดวาระนั้น  คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสนอตอรัฐบาลในการออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งได  ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกนี้ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดทําหนังสือเสนอตอนายกรัฐมนตรีใหประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดใหจัดการการ
เลือกตั้งวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓   ตามหนังสือที่ ลต ๐๐๐๓/๒๕๘๖  ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒  
เร่ืองขอใหตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล

                                                 
๕  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๑  
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ไดประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือเสนอ 

การที่กําหนดใหรัฐบาลมีอํานาจในการกําหนดวันเลือกตั้งนั้น นอกจากจะกอใหเกิด
ปญหาในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว ขางตนแลว           
การที่ใหรัฐบาลกําหนดวันเลือกตั้งนั้น รัฐบาลก็จะใหอํานาจนี้เพื่อเอื้อประโยชนตอฝายรัฐบาล     
โดยการกําหนดวันเลือกตั้งในขณะที่รัฐบาลมีคะแนนนิยมมากกวาพรรคการเมืองฝายคาน กอให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง  ซึ่งไมเปนธรรมกับฝายผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนอดีต
สมาชิกพรรคการเมืองฝายคาน    

 
(๒) บรรดาระยะเวลาตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง จะสมควรเปดโอกาส

ใหเปนอํานาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะกําหนดหรือไม เพื่อใหเกิดความคลอง
ตัว และสามารถดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยรวดเร็ว  
 

กฎหมายไดกําหนดกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไว เชน 

๑. กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีในแต
ละจังหวัด๖ 

๒. กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดและประกาศหนวยเลือกตั้งพรอมทั้งกําหนดและประกาศที่เลือก
ต้ัง  ไมนอยกวา ๒๐ วันกอนวันเลือกตั้ง๗  

๓. กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งภายใน ๕   วัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีผลใชบังคับ และตองกําหนดวันรับ
สมัครไมนอยกวา ๕ วัน๘  

                                                 
๖  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘๘ วรรค ๒ 
๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๘  มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ 
๘  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘๖ 
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๔. กําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร   
คุณสมบัติของผูสมัคร และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิสมัครหรือไม ใหแลวเสร็จ ภายใน ๗ วันนับแต
วันปดการรับสมัคร๙ 

๕. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือก
ต้ัง  จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและปดประกาศไว ไมนอยกวา ๒๐ วันกอนวันเลือกตั้ง และ
แจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจาบานใหทราบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๕ วัน๑๐   

๖. กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานยื่นคํารองขอเพิ่มหรือถอนรายชื่อตอ         คณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐ วัน๑๑   ซึ่งกรณีการขอเพิ่ม
ชื่อนั้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานแลว  เห็นวาเปน ผูไม
มีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีคําสั่งยกคํารองและแจงใหผูยื่นคํารองทราบ ภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับคํา
รอง๑๒ 

ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดวางแผน
การปฏิบัติงานไวเปนลําดับข้ันตอน  ดังตอไปนี้   

-  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้ง  
-  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจํานวนสมาชิกวุฒิ

สภา ประกาศกําหนดวันรับสมัคร วันลงคะแนนที่เลือกตั้งกลาง    คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต
ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  และซักซอมความพรอมการรับ
สมัคร 

-  วันที่ ๑๙-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  รับสมัคร 
 -  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๒  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สงสําเนาใบสมัคร
ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                 
๙  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๘๙ ประกอบมาตรา ๓๒  
๑๐  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ 
๑๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
๑๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๕ วรรค ๒ 
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-  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศ
เขตเลือกตั้งกลาง  

-  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเขตเลือกตั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  

- วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ ปดประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ณ หนวย
เลือกตั้ง 

- วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓  ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
- วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓  นายอําเภอหรือปลัดเทศบาลแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ไปยังเจาบาน 
 - วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓  จายอุปกรณที่เลือกตั้งกลาง 

- วันที่ ๒๕-๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ วันลงคะแนนที่เลือกตั้งกลาง 
- วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๓ จัดอุปกรณลงหีบ 
- วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๓  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งรับอุปกรณ 
- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓  วันเลือกตั้ง 
จากแผนการปฏิบัติงานดังกลาว จะเห็นไดวานับต้ังแตวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ไดมีการดําเนินการตางๆ จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้ง คือ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๘๐ วัน  ซึ่งเปนการจัดการเลือกตั้งภายใน ๑๒ วัน 
นับแตวันที่วุฒิสภาหมดวาระ และในสวนของการจัดการเลือกตั้งในตางประเทศก็ใชระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๘๐ วันเชนเดียวกัน แตกิจกรรมตางๆ นั้นแตกตางไปจากการจัดการเลือกตั้ง
ในประเทศ 

การที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตางๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไวดังกลาวขางตน  ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง  หรือเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา      
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่อายุของวุฒิสภาส้ินสุดลง  และตองกําหนดใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  ภายใน ๖๐ วันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดบางกรณี
ไมเหมาะสม สอดคลองกับทางปฏิบัติ กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 
๑. การกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ตรวจสอบหลักฐานการ

สมัคร  คุณสมบัติของผูสมัคร  และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิสมัครหรือไม ใหแลวเสร็จ ภายใน ๗ 
วันนับแตวันปดการรับสมัคร    
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คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดรับสมัครระหวางวันที่ ๑๙-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ฉะนั้น   
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึงตองทําการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
และคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ ตามที่กฎหมาย
ไดกําหนดกรอบระยะเวลาไว แตในทางปฏิบัตินั้น ภายหลังจากปดการรับสมัครครบ ๗ วัน      
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครที่คณะกรรมการการเลือก
ต้ังวินิจฉัยแลวเห็นวาเปน “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ” โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดหลัก
เกณฑการวินิจฉัยวาตําแหนงใดเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ไว ๔ ขอ๑๓ หากเขาหลักเกณฑที่วางไว  
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิไดยื่นฟองตอศาลแพง  เพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดวา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อพน ๗ วันนับแตวัน
รับสมัครหรือไม       

ศาลที่ รับคําฟองของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  อาทิ ศาลแพง 
กรุงเทพฯ พิพากษาวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไมมีสิทธิเพิกถอนการสมัครของนายอิมรอน    
มะลูลีม ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
ภายหลังการยื่นใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติแลว ๗ วัน ศาลจังหวัดชัยภูมิ พิพากษาใหนาย
พิชิต  ชัยวิรัตนะ  และนายสากล  บุญเนาว  ซึ่งเปนคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัด เปนผู
สมัครสมาชิกวุฒิสภาตอไป ศาลจังหวัดพิษณุโลก พิพากษาวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไม
สามารถเพิกถอนการสมัครของ พล.อ.ศิริ  ทิวะพันธุ ซึ่งเปนคณะกรรมการสถาบันราชภัฏพิบูล
สงครามได และศาลจังหวัดขอนแกน  พิพากษาใหนายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ  ซึ่งเปนคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาสหกรณ คงเปนผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาตอไป๑๔  กลาวโดยสรุปแลว ศาลแพงวินิจฉัย
ชี้ขาดเฉพาะประเด็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาเนื่องดวยมีลักษณะตองหาม 
คือ เปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐเทานั้น  เมื่อพน ๗ วันนับแตวันรับสมัครเทานั้น    

                                                 
๑๓  คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวาบุคคลใดเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

ดังตอไปนี้ 
(1)  ตําแหนงนั้นๆ มีที่มาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการที่ระบุไว 
(2)  การดํารงตําแหนงเกิดจากการแตงตั้งโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ 
(3)  บุคคลที่ดํารงตําแหนงนั้นมีอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ  

และการกระทําตามอํานาจหนาที่ดังกลาวมีผลกระทบตอบุคคลอื่นหรือกอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลอื่นได 
(๔)  บุคคลที่ดํารงตําแหนงนั้นอาจไดรับคาตอบแทนบางสวนหรือทั้งหมดจากรัฐ 
๑๔  “คณะกรรมการการเลือกตั้งจอย ไมมีสิทธิเพิกถอนผูสมัครชิงวุฒิฯ” , เดลินิวส (๖ กุมภาพันธ 

๒๕๔๓). 
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สวนประเด็น “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ”  นั้นมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด     
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ไดยึดหลักเกณฑดังกลาวขางตนในการพิจารณาและออก
ประกาศ เร่ือง ตําแหนงที่เขาขายเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ (๑๑) ของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งประกาศนี้ไดระบุตําแหนงที่ถือวาเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ จํานวน ๒๘ ตําแหนง ไดแก 

(1) กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
(2) กรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
(3) กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
(4) ประธานหรือกรรมการบริหารขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
(5) ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
(6) กรรมการการประถมศึกษาจังหวัด 
(7) กรรมการสภาประจําสถาบนัราชภัฏ 
(8) กรรมการสภาสถาบันราชภฏั 
(9) อนุกรรมการขาราชการตํารวจประจําจงัหวดั (อ.ก.ตร.) 
(10) อนุกรรมการขาราชการครูสามัญ (อ.ก.ค.) 
(11) อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.กระทรวง) 
(12) อนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ.กรม) 
(13) อนุกรรมการสามัญประจําจงัหวัด (อ.ก.พ.จังหวดั) 
(14) อนุกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(15) อนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 
(16) กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(17) กรรมการของสถาบันพระปกเกลา 
(18) กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(19) กรรมการองคการคลังสนิคา 
(20) อนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมนุเวยีนระดับจังหวัด 
(21) กรรมการสภาสถาบัน สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(22) กรรมการสภาทนายความ 
(23) กรรมการมรรยาททนายความ 
(24) กรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาล  และเขตราชการสวน 
        ทองถิน่ 
(25) กรรมการกองทุนฟนฟูและพฒันาเกษตรกร 
(26) กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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(27) กรรมการสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(28) ผูพิพากษาสมทบ 
หลังจากประกาศหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยวาผูสมัครคนใดเปน “เจาหนาที่อ่ืนของ

รัฐ” และประกาศระบุตําแหนงทั้ง ๒๘ ตําแหนงวาเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐแลว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดมีคําสั่งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพิกถอนการสมัครของผูสมัครที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยแลวเห็นวาเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ดวยเหตุนี้ ทําให    
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่เสียสิทธิจากการวินิจฉัยและมีคําสั่งของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง ยื่นคํารองตอประธานรัฐสภาเพื่อขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ประธานรัฐสภาไดพิจารณาและสงเรื่องพรอม
ความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  

ตอมาศาลรัฐธรรมนูญ  ไดมีคําวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๓ 
สรุปเปน ๓ ประเด็นคือ   

ประเด็นแรก  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ” ซึ่ง
เปนคําในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ จึงยอมมีอํานาจวินิจฉัยบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัติดังกลาว และเมื่อพระราชบัญญัตินั้นบัญญัติในมาตรา ๘๗ วา “บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือก
ต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย
คําวา “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ”  ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๙ (๑๑) อันเปนลักษณะตองหามอยางหนึ่ง
ของบุคคลที่จะใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๖ (๔)      
จึงเปนการวินิจฉัยถอยคําในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
กระทําได 

ประเด็นที่สอง   การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวาตําแหนงทั้ง ๒๘ ตําแหนงเปน
เจาหนาที่อ่ืนของรัฐนั้น  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาทั้ง ๒๗ ตําแหนงยกเวน ตําแหนงผูพิพากษาสม
ทบมิไดเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ เพราะการใชอํานาจหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการดังกลาวเปนการใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยคณะบุคคล แตละคน
ไมสามารถใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได
ดวยตนเองโดยลําพัง   

ประเด็นที่สาม  การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งรับสมัครผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา และประกาศการรับสมัครโดยเปดเผยแลว ตอมาคณะกรรมการการ
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เลือกตั้งวินิจฉัยคําวา “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ” เปนเหตุใหมีการแจงผลการไมรับสมัครภายหลังนั้น    
ในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเปนการขอใหวินิฉัยการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   
 ๒. การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การประกาศบัญชีรายชื่อ การรองขอเพิ่ม
หรือถอนชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบาน  และการพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคํารองนั้น 

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ. ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหนายอําเภอหรือปลัดเทศบาล มีหนาที่พิจารณาสั่งการ
เกี่ยวกับการขอเพิ่มหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๔๓  เปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือเจาบานรองขอเพิ่มหรือถอนชื่อตอนาย
อําเภอหรือปลัดเทศบาลไดถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ วัน  หลังจาก
นั้นนายอําเภอหรือปลัดเทศบาลแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจาบาน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๓  ทั้งนี้เวนแตเปนกรณีที่เจาบานเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่น
อยูในทะเบียนบานของตน โดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง เจาบานอาจนํา
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานไปแสดงตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งเพื่อ
ใหมีคําสั่งถอนชื่อออกก็ได   
 

(๓) ปจจุบัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําหนาที่ทั้งการดําเนินการเลือกตั้ง  
และควบคุมการเลือกตั้ง  ตอไปอาจเกิดปญหาทั้งในเรื่องกําลังคนและขอครหาในความ
เปนกลางขึ้นได เพราะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกกฎเอง ดําเนินการเอง และควบ
คุมและตัดสินเอง เปนการใชอํานาจโดยเบ็ดเสร็จ  จะสมควรให คณะกรรมการการเลือก
ต้ังมีแตอํานาจในการออกกฎ   ควบคุม และชี้ขาด สวนการดําเนินการเลือกตั้งใหเปน
เรื่องของหนวยงานอื่น ซ่ึงอาจเปนหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงาน 

 
ลักษณะของโครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย 

มีลักษณะคลายคลึงกับ “คณะกรรมการเลือกตั้ง” (Election Commission) ของประเทศอินเดีย ที่
กําหนดใหมีคณะกรรมการเลือกตั้ง เปนองคกรอิสระ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยประธานาธิบดี ภายใตการยอมรับของรัฐสภา สวนใหญมาจากผูพิพากษา 
และไดรับการสนับสนุนจากศาลสูงเปนอยางดียิ่ง ประธานกรรมการอยูในตําแหนงถาวร และไดรับ
การปฏิบัติเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลสูง และกรรมการก็อยูในตําแหนงถาวร
เชนกัน แมแตประธานกรรมการก็ไมสามารถสั่งใหกรรมการออกจากตําแหนงได คณะกรรมการ
เลือกตั้งของประเทศอินเดียปฏิบัติงานโดยขึ้นอยูกับจริยธรรมของตัวบุคคลมากกวาระบบ ซึ่งเปน



 

   ๒ - ๑๐ 
 

 

ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคณะกรรมการเลือกตั้งสามารถดําเนินการไดโดยเรียบรอย และสามารถจัดการ
เลือกตั้งที่คอนขางบริสุทธิ์ยุติธรรม   

คณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศอินเดีย มีอํานาจหนาที่จัดการและควบคุมการเลือก
ต้ังทั้งในระดับชาติและระดับรัฐ เร่ิมต้ังแตการเตรียมการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง ประกาศผลการ
เลือกตั้ง รวมไปถึงการฟองรองผูกระทําผิดในการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ได
อยางมีประสิทธิภาพมาก สามารถควบคุมการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเรียบรอย     
ทั้งๆ ที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๙๐ ลานคน สามารถจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ลดการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรับเงินของพรรคการเมือง (สุธรรม  รัตนโชติ 
, ๒๕๔๑) คณะกรรมการเลือกตั้งมี อํานาจจัดตั้ง “คณะกรรมการเลือกตั้งแหงภูมิภาค” ข้ึน          
เพื่อชวยเหลือในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งในสวนตางๆ ของประเทศ และมีอํานาจขอเจาหนาที่
ของรัฐไปชวยเหลือไดตามที่ตองการ (ไพฑูรย บุญวัฒน , ๒๕๓๘) 

นอกจากคณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศอินเดียแลว  ประเทศฟลิปปนสก็เปนอีก
ประเทศหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรหลายองคกรรวมกัน
ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง กลาวคือ  มีคณะกรรมการเลือกตั้ง๑๕  เรียกวา Comelec  ซึ่งเปนองคกร
อิสระ ทําหนาที่ในการจัดการเลือกตั้ง กําหนดหนวยเลือกตั้ง แตงตั้งเจาหนาที่จัดการเลือกตั้งและ
เจาหนาที่อ่ืนๆ การลงประชามติและการออกเสียงประชามติ ตลอดจนพิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งทุกระดับ รวมไปถึงการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง  การลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง และการใชกลไกของรัฐหรือกองทัพเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง (สุธรรม  รัตนโชติ , 
๒๕๔๑) ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีก ๖ คน  
มาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี โดยไดรับความยินยอมของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของกับ
การแตงตั้งของรัฐสภา และตองเปนพลเมืองของฟลิปปนสโดยเชื้อชาติ อายุ ๓๕ ปข้ึนไปจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางต่ํา เปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาและปฏิบัติงานทางกฎหมาย
อยางนอย ๑๐ ป และตองไมเปนผูสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ  มีวาระการดํารงตําแหนงเหลื่อมกัน 
คือ กรรมการ ๓ คน ดํารงตําแหนง ๙ ป กรรมการ ๒ คน ดํารงตําแหนง ๕ ป และกรรมการอีก ๒ 
คน ดํารงตําแหนง ๓ ป  โดยที่ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (สุธรรม  รัตนโชติ , ๒๕๔๑)      

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบการเลือกตั้งของประเทศฟลิปปนสยังมีองคกรเอกชน   
Namfrel  ทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนชาวฟลิปปนสในการสอดสอง  ควบคุมและดูแลใหการ
เลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม Namfrel๑๖ มีอาสาสมัครจํานวนถึง ๕๐๐,๐๐๐ คน     
ทําหนาที่ในการกํากับดูแลและสังเกตการณการเลือกตั้งทุกระดับ  การปฏิบัติงานอยางตรงไปตรง
                                                 

๑๕  หรือ “คณะกรรมาธิการเลือกตั้ง”  (Commission on Election)  (ไพฑูรย บุญวัฒน , ๒๕๓๘ : ๓๕) 
๑๖  หรือ National Movement Free Election  



 

   ๒ - ๑๑ 
 

 

มา  (ในขณะที่คณะกรรมการเลือกตั้งในขณะนั้น ถูกคลอบงําจากประธานาธิบดี เฟอรดินันด มาร
กอส เพราะเจาหนาที่สวนใหญเปนขาราชการทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น) มีผลงานปรากฏ
เปนที่ประจักษ   ไดแก การเลือกตั้งประธานาธิบดี ป ค.ศ.๑๙๘๖ มีการทุจริตยักยายถายเทคะแนน
เสียงไปใหนายมารกอส เปนจํานวนมาก นําไปสูการรวมตัวของประชาชนประทวงการเลือกตั้ง
อยางรุนแรง  จนมีผลใหนายมารกอส ยอมรับการพายแพการเลือกตั้งและหนีออกนอกประเทศในที่
สุด  (สุธรรม   รัตนโชติ  , ๒๕๔๑) นอกจากนั้นในประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ ปุนก็มี        
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งในประเทศ
ตางๆ ที่ยกตัวอยางนั้นลวนจัดการเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และ  
ผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ๑๗  และในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดัง
กลาว มาตรา ๑๔๕ กําหนดอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

๑. ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ              
รัฐธรรมนูญวาดวยากรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  และกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  

๒. มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ         
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนตาม
กฎหมายตาม (๑) 

๓. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรค ๒ 

๔. ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือก
ต้ังหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชา
มติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

๕. ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
๖. ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
นอกจากนี้ เพื่อใหในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการสืบสวน       

สอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และเปนไปโดยรวดเร็ว            

                                                 
๑๗รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๔ 



 

   ๒ - ๑๒ 
 

 

มีประสิทธิภาพกฎหมายจึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลัก
ฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาล พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ดําเนิน
การเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคลหรือผูแทน              
องคการเอกชน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายได๑๘  ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๔๑ ใหอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  บุคคลและคณะบุคคล หรือผูแทน
องคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได    

กลาวโดยสรุปไดวา  รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
มีอํานาจดานนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ (กมลชัย  รัตนสกาววงศ,๒๕๔๓)   
กลาวคือ  

๑. อํานาจนิติบัญญัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งตางๆ   เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการจัดการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความสุจริต
และเที่ยงธรรม๑๙ 

๒. อํานาจบริหาร คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 
๓. อํานาจตุลาการ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและ

วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอํานาจบริหาร ที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งเองทั้งหมด 

ทําใหขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งตองขอความรวมมือจากหนวย
งานอื่นในการดําเนินการเลือกตั้ง ซึ่งมักไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร ดังนั้นหากเปลี่ยนให               
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งโดยไมตองดําเนินการเลือกตั้งเองจะทําให
คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น  

 
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น  ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเบ็ดเสร็จในลักษณะดังกลาวมา
แลวขางตน มีประเด็นที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้ 
 ๑. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง    

                                                 
๑๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ 
๑๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชอํานาจนี้  โดยการออกระเบียบ จํานวน ๓๙ ฉบับ  ขอกําหนด ๑๐ 

ฉบับ  ประกาศ  ๖๗ ฉบับ  และคําวินิจฉัย ส่ังการ ๕ ฉบับ   



 

   ๒ - ๑๓ 
 

 

นับต้ังแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม  ๒๕๔๒  กําหนดใหมีการเลือกตั้ งวันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๔๓  ภายหลังการเลือกตั้ ง         
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพียง ๑๒๒ คน  และ
ประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่สองใน ๓๕ จังหวัด  เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๗๘ คน ในวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓  ภายหลังการเลือกตั้งครั้งที่สอง คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง
สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๖๖ คน  และประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่สามใน ๙ จังหวัด เพื่อเลือกสมาชิก
วุฒิ สภาอีกจํานวน  ๑๒ คน  ในวันที่  ๔ มิถุนายน  ๒๕๔๓  ภายหลังการเลือกตั้ งครั้งที่สาม          
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๘ คน และประกาศใหเลือก
ต้ังครั้งที่ส่ีใน ๔ จังหวัด เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจํานวน ๔ คน  ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๓  
และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓  ภายหลังการเลือกตั้งครั้งที่ส่ีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รับรองอีกจํานวน ๓  คน  และประกาศใหเลือกตั้งครั้งที่หาใน๑ จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี  
เพื่ อ เลือกสมาชิกวุฒิ สภาอีกจํานวน  ๑ คน  ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๓ และในที่ สุด               
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองให นางวิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ  เปนสมาชกิวฒุสิภา  
ซึ่งนับวาเปนสมาชิกวุฒิสภา คนที่ ๒๐๐   

จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน ปรากฎวาเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งชุดแรกของประเทศไทย  ตองมีการจัดการเลือกตั้งถึง ๕ คร้ัง ใชเวลาทั้งสิ้น ๗ เดือนเศษ 
(ต้ังแตมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  
จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งที่ ๕  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๔๓) และใชงบประมาณในการจัดการ
เลือกตั้งทั้งหมด จํานวนประมาณ ๒,๓๐๐ ลานบาท    

๒. บุคลากรหรือเจาหนาที่ที่ใชในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีเจาหนาที่หรือ

บุคลากรทําหนาที่ปฏิบัติงานดานตางๆ  ๒ ประเภท คือ  
๒.๑ เจาหนาที่หรือบุคลากรประจํา ไดแก   

๒.๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน     
๒.๑.๒ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๔๒ คน 
๒.๑.๓ กรรมการการเลือกตั้งประประจําจังหวัด จํานวน ๔๓๔ คน      
๒.๑.๔ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จํานวน 

๓๔๗ คน 
๒.๑.๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จํานวน ๗๖ คน 
๒.๑.๖ กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔,๐๐๐ คน   



 

   ๒ - ๑๔ 
 

 

๒.๒ อาสาสมัคร ซึ่งมีทั้งขาราชการและเอกชน จํานวนประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน       
ดังนั้นรวมมีจํานวนเจาหนาที่หรือบุคลาการทั้งหมดซึ่งรวมในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสิ้น จํานวน  ๑,๒๐๕,๐๐๔ คน 

๓. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ทั้งหมดรวมเปนเงินทั้งสิ้น 
 ๒,๓๐๐ ลานบาท 

จากการพิจารณาประเด็นทั้ งสามประเด็นดั งกลาวมาแลวขางตน  สรุปได วา             
คณะกรรมการการเลือกตั้งใชระยะเวลาในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง  เปนเวลารวมทั้งสิ้น ๗ 
เดือนเศษ ใชบุคลากรหรือเจาหนาที่ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๕,๐๐๔ คน  และใชงบประมาณในการ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้งไปทั้งสิ้น ๒,๓๐๐ ลานบาท  ซึ่งในระหวางที่ไมสามารถจัดการเลือกตั้งให
มีสมาชิกวุฒิสภาครบ ๒๐๐ คนนั้น  มีปญหาเกิด  “สูญญากาศ”  ไมมีวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  (เนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๒๐/๒๕๔๓  วินิจฉัย
วาสมาชิกวุฒิสภาชุดเกาไมสามารถทําหนาที่รักษาการตามรัฐธรรมนูญไดอีกตอไป  และสมาชิก
วุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งยังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน  ไมสามารถเริ่มประชุมหรือปฏิบัติหนาที่ได) 
และการที่จัดใหมีการเลือกตั้งจํานวนหลายครั้งไดสงผลใหเกิดปญหาในเรื่องการเริ่มสมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาดวย เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกภาพเริ่มนับต้ังแตวันเลือกตั้ง๒๐  เมื่อ
พิจารณาประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน           
องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
ในลักษณะที่เปนการมอบอํานาจใหแบบเบ็ดเสร็จ  จึงอาจกลาวไดวาการควบคุมและดําเนินการ
จัดการเลือกตั้งของ คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยขาดประสิทธิภาพ  หากนําหลักการที่
กําหนดให คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจทั้งการควบคุมและมีอํานาจในการดําเนินการจัด
การเลือกตั้งไปใชกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะกอใหเกิดปญหาและผลกระทบเชน
เดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทบัญชีรายชื่อ (Party List) และประเภทเขตเดียวเบอรเดียว  มีจํานวนรวมถึง ๕๐๐ คน     
ซึ่งมากกวาจํานวนของสมาชิกวุฒิสภากวาเทาตัว  

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ลักษณะเชนเดียวกับสมาชิกวุฒิสภา จะตองใชระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
อีกอยางนอยสองเทา และที่สําคัญที่สุดคือเร่ืองระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพราะ                     
รัฐธรรมนูญ ไดกําหนดกรอบระยะเวลาไวใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร๒๑ และสภาผูแทนราษฎรตองพิจารณาใหความเห็นการ
                                                 

๒๐  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๗ 
๒๑  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๙ 



 

   ๒ - ๑๕ 
 

 

แตงตั้งนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ ภายใน๓๐ วันนับแตวันประชุมรัฐสภาคร้ังแรก๒๒   ซึ่งหาก              
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงใชเวลาในการจัดการเลือกตั้งในลักษณเชนเดียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา  กรอบเวลาในการเรียกประชุมรัฐสภาจะไมสามารถเปดประชุมคร้ังแรกได  ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ เปนเพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  ๒๐/๒๕๔๓ ซึ่ง
วินิจฉัยเกี่ยวกับองคประกอบของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๒๑ ตองมีจํานวนครบ ๒๐๐ คน  จึงจะ
สามารถเปดประชุมคร้ังแรกได  ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว  สงผลตอบทบัญญัติใน
การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามมาตรา ๒๐๒  และจะทําใหไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหแลว
เสร็จภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันประชุมรัฐสภาครั้งแรกดวย 

 
(๔) เมื่อเกิดกรณีมีการกลาวหาโดยมีเหตุอันสมควรวา  คณะกรรมการการเลือก

ต้ังประจําจังหวัดบางจังหวัดมีสายสัมพันธกับพรรคการเมือง  หรือไมวางตนเปนกลาง 
หรือกระทําการโดยไมสุจริต จะสมควรให คณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางมีอํานาจ
เขาไปดําเนินการไดเพียงใด 
 

ในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น  เนื่อง
จากกรรมการการเลือกตั้งมีจํานวนเพียง ๕ คน  ดังนั้นเพื่อใหสามารถควบคุมและดําเนินการจัด
การเลือกตั้งได  รัฐธรรมนูญและกฎหมายไดกําหนดใหมีผูชวยงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึง่ม ี 
๓ ประเภท ไดแก 

๑. ขาราชการ  พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการในเรื่องตางๆ ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งใหปฏิบัติ๒๓   

๒. บุคคล  คณะบุคคลหรือผูแทนองคการเอกชน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย๒๔   

๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง ให
ปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายภายในกรอบที่กฎหมายกําหนด๒๕ 

การแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  กฎหมายกําหนดไวเพียงใหแตงตั้ง
ไดจังหวัดละไมเกิน ๑๑ คน  โดยวิธีสรรหาจากผูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้น  และเปนผูที่มีคุณ

                                                 
๒๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ 
๒๓  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ (๒) 
๒๔  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ วรรค ๓ 
๒๕  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๑๑ 



 

   ๒ - ๑๖ 
 

 

สมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว๒๖ มีอํานาจหนาที่ใน
การควบคุม  ดูแล  สอดสองการจัดการเลือกตั้งภายในจังหวัด  และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่           
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย๒๗ และในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดถูกกําหนดใหทําหนาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
สวนหนึ่งดวย โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนประธาน    

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๗๖ ชุด และคณะอนุกรรมการทั้ง ๗๖ ชุด ไดดําเนิน
การรับสมัครและทาบทามบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจากทั่ว
ประเทศ ๑,๓๐๒ คน เพื่อสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๔๓๔  ซึ่งใน
จํานวนนี้มาจากการทาบทามจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในระเบียบจํานวน ๑๕๕ 
คน  คิดเปนรอยละ ๖๔.๒๙  และมาจากการสมัคร ๒๗๙ คน  คิดเปนรอยละ ๓๕.๗๑  และหาก
จําแนกตามอาชีพเปนขาราชการมากที่สุด คือ ๒๙๓ คนหรือคิดเปนรอยละ ๖๗.๕๑  รองลงไปคือ
นักธุรกิจและ คาขาย  จํานวน ๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๔๔ และทนายความ ๓๑ คน คิดเปน
รอยละ ๗.๑๔  นอกจากนั้นเปนอาชีพอื่นๆ  (คณะกรรมการการเลือกตั้ง : รายงานประจําป ๒๕๔๑
, ๒๕๔๓) 

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้น  มีการวิพากษวิจารณ  
และรองเรียนถึงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่อยางกวางขวางมาสูคณะกรรมการการเลือกตั้ง           
และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะแตงตั้งเจาหนาที่  ทําหนาที่พิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงและ
ทํารายงานพรอมเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป  ซึ่งสวน
ใหญแลวเปนการรองเรียนในเรื่องความไมเปนกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด    
การละเวนการปฏิบัติหนาที่  การใหความสนับสนุนและชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้ง และทุจริตตอ
หนาที่ แตเมื่อเจาหนาที่ทําการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงแลว มักจะไมปรากฏมูลตามที่มีการ
รองเรียน หรือบางครั้งคณะกรรมการการเลืกกตั้งมิไดแตงตั้งเจาหนาที่ทําการสืบสวนสอบสวนหา
ขอเท็จจริงเลย  แตทําเปนหนังสือแจงเตือนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให        
ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานผลใหตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนการกระทําที่ไม
เหมาะสม  เพราะใหผูถูกรองเรียนหรือผูซึ่งมีสวนไดเสียกับเร่ืองรองเรียนเปนผูพิจารณาในเรื่องนั้น
เอง       
                                                 

๒๖  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๑๒ 
๒๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ. ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๑๓ 

 



 

   ๒ - ๑๗ 
 

 

แตอยางไรก็ตามหากเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงพบวามีการกระทําความผิดตาม             
คํารองเรียนจริง ก็จะมีคําสั่งใหพักงานหรือปลดออกจากตําแหนง  เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดจาก
การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดผูนั้นอีกตอไป 

ในเรื่องความเปนกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้   
๑.ความไมเปนกลางอันเนื่องมาจากความสัมพันธกับพรรคการเมืองหรือนักการเมือง   
การสรรหาและการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กฎหมายกําหนดให

กระทําโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดหลักเกณฑ        
ในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหาม เสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และเปดโอกาสให
บุคคลที่สนใจสมัครเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวย แตอยางไรก็ตาม แมวาจะมี   
คณะกรรมการสรรหาฯ  ชวยกลั่นกรองบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ชั้นหนึ่งก็ตาม  แตในทางปฏิบัตินั้น มักจะเสนอบุคคลที่เปนกลุมเดียวกันกับผูเสนอ โดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถ และความเหมาะสมนอยมาก อีกทั้งเมื่อเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มักจะแตงตั้งตามที่เสนอมา ดวยเหตุนี้  การพิจารณาสรรหาและ                  
แตงตั้งจึงอาจมีบุคคลซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไดรับแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่กําหนดใหผูที่สนใจมีสิทธิ
สมัครเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดนั้น ยิ่งทําใหพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
สงคนของตนเขามาสมัครเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อคอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน        
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนคนของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองได    

๒.ความไมเปนกลางอันเนื่องมาจากเปนบุคคลในองคกรเดียวกันกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด  เชน  ผูสมัครเคยเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือเปนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธฉันทญาติมิตรกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งทั้งสองประการนี้จะมีปญหาในเรื่องความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่
เชนเดียวกับกรณีที่ ๑.   

จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีปญหาในเรื่องความเปนกลางตาม ๑. และ ๒. จํานวน
เทาๆ กัน แตหากเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนาจะมีปญหาตาม ๑. จํานวนมากกวา 
๒. ทั้งนี้เนื่องจากวามีการกําหนดหามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมืองหรือเกี่ยวของสมัพนัธกบั
พรรคการเมืองไมวาในกรณี ใดๆ  ซึ่งเจตนารมณของการที่กําหนดไวในลักษณะดังกลาว           
เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภา “ปลอดการเมือง” มิฉะนั้นจะสงผลกระทบตอการใชอํานาจหนาที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา แตในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น กฎหมายมิไดกําหนดหามเชนเดียวกับ



 

   ๒ - ๑๘ 
 

 

สมาชิกวุฒิสภา ในทางตรงกันขามกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง 
ดวยเหตุนี้ทําใหพรรคการเมืองหรือนักการเมือง เขามาเกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยตรง ฉะนั้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองทําใหขาดความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งทั้งสองประการนี้
เปน คุณสมบัติที่สําคัญยิ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะที่เปนองคกรที่ควบคุมและ
ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 

 
 

 



๓ - ๑  

บทที่ ๓ 
 

ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
 

ในความเขาใจของบุคคลโดยทั่วไปจะเขาใจวา การทํางานของคณะกรรมการการเลือก
ต้ังจะเริ่มข้ึนเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว บทบาทในการทํางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงจะเริ่มตนขึ้น  แตในความจริงแลว กอนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา                   
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองตระเตรียมการจัดการเลือกตั้งหลายประการ อาทิเชน การแบงเขต
เลือกตั้ง การตระเตรียมการสรรหาบุคลากรที่จะมาดําเนินการจัดการเลือกตั้ง การจัดการทะเบียน
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ฯลฯ การตระเตรียมการเหลานี้เปนหนาที่ตามกฎหมายที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งตองดําเนินการใหถูกตอง แตก็ปรากฏวา จากการติดตามในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่
ผานมา ปรากฏเปนปญหาที่สําคัญหลายประการที่สมควรนํามาพิจารณาปรับปรุงปญหาดังกลาว 
ประกอบดวย 
 (๑) ปจจุบันจะตองจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้ง 
นอกจากจะสิ้นเปลืองแลวยังทําใหตองใชเวลาไมนอย จะสมควรใหมีการจัดทําบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางถาวร ซ่ึงผูมีสิทธิเลือกตั้งจะขอเพิ่มเติมหรือตัดคนสวนเกินได
ตลอดเวลา โดยไมตองรอใหมีการเลือกตั้ง 
 

ในการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
การใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมานั้น ไดมีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองจัดทําเอกสารดังกลาวขึ้น ๒ 
ประเภท คือ  
 ๑. ทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่เปนผูจัดใหมีการทําทะเบียนราย
ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง คณะกรรมการเลือกตั้งไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ ดังกลาว 
ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๔) ใหอํานาจออกขอกําหนดใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 
ทําการออกขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง  ประกาศ ณ  วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีสาระสําคัญ  คือ ใหผู อํานวยการ
ทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ มีหนาที่
เปนผูจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีรายการที่กําหนดจากขอกําหนดดังกลาวจาก         
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หลักฐานทะเบียนบานของศูนยประมวลผลการทะเบียนดวยระบบคอมพิวเตอรใหแลวเสร็จภาย 
๖๐ วันนับจากวันที่สํานักทะเบียนกลางประกาศจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกรายจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไวเปนประจําทุกป๑  และเมื่อจัดทําเสร็จแลวตองจัดสงให          
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเปนจํานวน ๔ ชุด โดยใหประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดลงลายมือชื่อเปนผูประกาศในทายประกาศทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ เสร็จแลว          
ชุดแรกใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด๒ดําเนินการ เชน ปดประกาศไว ณ ที่ทําการของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจํานวน ๑ ชุด ที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน
เทศบาลเฉพาะทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอําเภอและเทศบาลจํานวน ๑ ชุด  มอบให
นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่น เฉพาะทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอําเภอ
และทองถิ่นไวใชในการแกไขเพิ่มเติม ณ สํานักทะเบียน นั้น จํานวน ๑ ชุด และใหผูอํานวยการ
ประจําจังหวัดเก็บไวสําหรับแกไขเพิ่มเติม หลังจากที่ไดแกไขเพิ่มเติมแลวใหมอบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บไวจํานวน ๑ ชุด๓ 
 จากขอกําหนดฯขางตน จะเห็นไดวา ไดมีการกําหนดใหมีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งไวเปนประจําทุกปเพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแกไขใหถูกตองได 
 การเพิ่มชื่อในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหใชวิธีแทรกรายชื่อของบุคคลดังกลาว
ลงในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตรงบานเลขที่นั้นหรืออาจจะใชวิธีพิมพเพิ่มเติมข้ึนใหม โดย
หมายเหตุในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตรงบานเลขที่นั้นวามีการเพิ่มเติมชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง๔ 
 ในแตละเดือนเมื่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดมีการแกไขทะเบียน
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไมวากรณีใด ใหรายงานการแกไขไปใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดและผูอํานวยการทะเบียนกลางทราบ เพื่อแกไขทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง๕ใหถูกตอง
ตรงกัน 
 ๒. บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  

 ตามมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ. ศ.๒๕๔๑ กําหนดวา เมื่อไดมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งใดแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือก

                                                           
๑ ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอ ๓ 
๒ ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอ ๕ 
๓ ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอ ๖ 
๔ ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอ ๗ 
๕ ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยแนวทางการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอ ๘ 
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ต้ังจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑กําหนดแนวทางการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในสวนที่ ๒ ของหมวด ๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยมีสาระสําคัญ คือ เมื่อไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ให คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยใหผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางจัดทํารางบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งใหถูกตองตามความ
เปนจริงจํานวน ๘ ชุดโดยมีรายละเอียดของรายการตามที่ระบุในระเบียบดังกลาว ใหเสร็จกอนวัน
เลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน และมอบใหปลัดกรุงเทพมหานคร นายอําเภอ และปลัดเทศบาล 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองโดยใหลงลายมือชื่อผูคัดและผูทาน แลวสงใหคณะกรรมการการเลือก
ต้ังประจําเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบหาวันนับแตวันเลือกตั้ง และ
ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อแทน      
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งกํากับไวทุก
แหง๖ 
 เมื่อไดมีการประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งตองดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อทั้ง ๘ ชุด ชุดที่หนึ่งใหผูวาราชการจังหวัดปด
ประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ชุดที่สอง ใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอาํเภอเฉพาะที่
หนวยเลือกตั้งอยูในอําเภอนั้น ชุดที่สาม มอบใหปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาล และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะหนวยเลือกตั้ง
ที่อยูในเขตนั้น ชุดที่ส่ี มอบใหผูใหญบานหรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัด              
เทศบาลปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขต หรือปดประกาศไว 
ณ เขตชุมชนหนาแนน ชุดที่หา มอบใหผูใหญบาน ผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัด
เทศบาลปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงเฉพาะของแตละหนวยเลือกตัง้ ชดุทีเ่หลอื
อีกสามชุด มอบใหนายอําเภอและปลัดเทศบาลใชแกไขปรับปรุงใหถูกตอง โดยจะใหจัดสงชุดที่
ปรับปรุงแลวจํานวนสองชุดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อมอบให        

                                                           
๖ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๕๐ ขอ ๕๑ 

และขอ ๕๒ 
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คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสําหรับตรวจสอบและหมายเหตุลงคะแนนและปดประกาศชุด
หนึ่งไว ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง๗ 
 เอกสารดังกลาวทั้ง ๒ ประเภท ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับกําหนดใหมี
การจัดทําขึ้นนั้น ในทางปฏิบัติของการจัดทําทะเบียนรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวไวแลวทุกป 
โดยอาศัยขอมูลการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของแตละป สําหรับการจัดทําบัญชีราย
ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น ผูไดรับมอบหมายจาก  คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คือ ผูอํานวยการทะเบียนกลาง จะอาศัยทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําไวแลวมา
จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจัดสงใหเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอไปเมื่อมีการ
ประกาศพระราชกฤษฏีกาใหมีการเลือกตั้ง โดยเมื่อไดจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว จะ
สงใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต ซึ่งอยางไรก็ตาม กําหนดเวลาในการจัดทําบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีปญหาที่สําคัญเกิดขึ้นก็คือ ระยะเวลาในการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งตามกฎหมายที่กําหนดใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตองจัดทําเมื่อไดมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง  ตามมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติประกอบ              
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ นอก
จากนี้ ในการจัดทํางบประมาณในเรื่องบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง จะอยูในงบประมาณการเลือก
ต้ังสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น ดวยเหตุผลทางงบประมาณที่มีการอนุมัติงบจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจะนํา   
งบประมาณมาใชไดเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลวเทานั้น ตราบใดที่ยังไมมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไมสามารถจัดทําบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได   

ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ ๑ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด
วันเลือกตั้งในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตอมา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ จึงมีการประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งใชเวลาราง ๔๕ วัน แสดงใหเห็นวากระบวนการจัดทํานั้นใชเวลา
มาก จากนั้นจึงเปนระยะเวลาในการใหขอเพิ่มรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในทะเบียนบานและรองขอ
ใหถอนรายชื่อผูไมมีสิทธิออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและพิจารณาคํารองดังกลาวจนถึง
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ใชเวลาอีก ๑๙ วัน ใชเวลาในกระบวนการดังจัดทําบัญชีรายชื่อนับ
จากมี พระราชกฤษฎีกา ๖๔ วัน นอกจากนี้ยังมีคาใชจายที่ตองใหแกสํานักงานทะเบียนราษฎร

                                                           
๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๕๓ และ ขอ 

๕๔ 



๓ - ๕ 

กลาง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนผูจัดทําขอมูลเหลานี้ เปนจํานวนประมาณ ๑๖ ลานบาท๘  ซึ่ง
เปนการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งซ้ําซอนกับการจัดทําทะเบียนผูมีสิทธเลือกตั้งที่ไดมี
การจัดทําเปนประจําทุกปอยูแลว๙ ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณเปนจํานวนมาก รวมทั้ง เมื่อมี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้น ยังปรากฏวา บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จัดทําขึ้นในชวงมี  
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งนั้นมีความบกพรองเกี่ยวกับจํานวนและรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในแตละหนวยเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ในบางกรณีตองมีการแกไขในชวงเวลานั้น ในบางกรณีไม
สามารถแกไขไดทันเวลา 
  

(๒) การดําเนินการหลายประการของผูที่ต้ังใจวาจะสมัครรับเลือกตั้ง ถาไดมีการ
กระทํากอนมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้ง ไมถือวาเปนความผิด แตการ
กระทําเดียวกันนั้น ถาไดกระทําภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งแลว 
กลับเปนความผิด และถูกเรียกวา “ซ้ือเสียง” ควรมีการปรับปรุงอยางไรจึงจะสามารถควบ
คุมได โดยไมกระทบตอการบริการประชาชนที่ผูสมัครนิยมทํากันอยู เชน การบริการรถ
พยาบาล หรือรถสงศพ 
 

เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ปราศจากการทุจริต
โดยเฉพาะการ ”ซื้อเสียง” ซึ่งเปนปญหาใหญของกระบวนเลือกตั้งของประเทศไทยมาเปนเวลา
นาน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิ
สภา พ.ศ.๒๕๔๑ ไดกําหนดพฤติกรรมบางอยางของผูสมัครหรือผูอ่ืน ที่จะกอใหเกิดความได
เปรียบระหวางผูสมัคร อาทิเชน การที่ผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อจะจูงใจให
ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือให
งดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด เปนพฤติกรรมที่ตองหามมิใหกระทํา 

                                                           
๘ สํานักงานทะเบียนราษฎรกลาง ไดแจงขอใชจายในการจัดทํามา๓๐, ๔๓๖, ๒๔๐ บาท จากนั้น   

คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในจํานวนที่ขอมานั้นกับรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติ
เงินสนับสนุนเพียงมา ๑๖ ลานบาท  

๙ ในปงบประมาณ ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนราย
ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเปนเงิน ๔,๑๘๐,๘๒๕ บาท และปรับทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
ระหวางป ๒๕๔๑ และป ๒๕๔๒ เปนเงิน ๖,๐๗๐,๒๔๐ บาท และการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการนายทะเบียน
อําเภอ และนายทะเบียนทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก
ตั้ง เปนเงิน ๓,๕๖๖,๒๖๐ บาท 



๓ - ๖  

เพราะมีลักษณะเปนการกระทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม๑๐ ซึ่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดมีการกําหนดใหมีความผิดมีบทลงโทษทางอาญา๑๑แกผูกระทําไว
ดวย 

เมื่อเกิดการกระทําที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกําหนดไวเปนขอ
หามไว คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได
กําหนดไว กลาวคือ ตองดําเนินการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดโทษนั้นและหาก
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให
มีการเลือกตั้งใหม หรือดําเนินคดีแกผูกระทําการฝาฝนขอหามดังกลาวดวย เชน การกระทําที่มี
ลักษณะเปนการ “ชื้อเสียง” เลือกตั้งตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติวา  

“หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลง
คะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังนี้ 

๑. จัดทํา ให  เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน  หรือผล
ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

๒. ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด 

๓. ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ 
๔. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวย

ความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด” 
แตการพิจารณาวาการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติที่มีโทษในทางอาญานั้นจะเริ่ม

มีผลใชบังคับแกผูกระทําเมื่อใดนั้น เกิดปญหาในหลักกฎหมายเพราะ ตองนําหลักกฎหมายอาญา
มาพิจารณาประกอบรวมกันดวย และโดยที่กฎหมายอาญานั้นมีผลกระทบตอชีวิตและเสรีภาพ
ของบุคคล ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงตองมีความชัดเจน และตีความอยางเครงครัด  สําหรับในกรณี
ของการกระทําผิดบทบัญญัติมาตราดังกลาวและหลักกฎหมายอาญาขอนี้ จะเห็นไดวามุงที่จะเอา
ผิดกับ “ผูสมัคร”และ “ผูใด” ผลที่เกิดขึ้นก็คือ การเอาผิดกับพฤติกรรมตางๆ ที่เปนถือเปนการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น จะเริ่มไดเมื่อมี “ผูสมัคร” กอน และหากผูสมัครมีพฤติกรรมอันเปน
                                                           

๑๐พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ 

๑๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๑ 



๓ - ๗ 

การทุจริตตามกฎหมาย จึงจะเปนความผิด เพราะมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๙๐ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๑ กําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งเปนการกระทําที่ตองหามในการเลือกตั้งมาใชกับการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาก็ตอเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว ดังนั้น กอนที่จะพระราช
กฤษฎีการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และกอนการรับสมัคร การกระทําการใดๆ ของผูที่ต้ังใจ
วาจะสมัครรับเลือกตั้ง ที่ตามกฎหมายถือวาเปนการกระทําผิด หรือเปนการ “ซื้อเสียง” จะไม
สามารถถือเปนผิดได ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ สงผลใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยง
ธรรม 

แตอยางไรก็ตาม มีการกระทําบางอยางที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมที่การดําเนิน
การหลายอยางของผูที่ต้ังใจวาจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูที่ไดรับเลือกตั้งและยังอยูในวาระ กระทํา
การซึ่งมีลักษณะเปนการ “บริการ”ประชาชน เชน การจัดรถพยาบาลบริการ การแจกสิ่งของ ซึ่งใน
ขณะที่ไมมีการเลือกตั้ง การกระทําเหลานี้ไดรับการยอมรับจากทั้งฝายประชาชนซึ่งไดรับประโยชน
จากการบริการเหลานั้นและนักการเมืองซึ่งจะตองมีการรักษาฐานคะแนนของตนเอง แตเมื่อมี  
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง การกระทําดังกลาวบางอยางจะเขาลักษณะที่กฎหมายถือวา
เปนการ “ซื้อเสียง” ที่ไมอาจทําได การหามการกระทําดังกลาวยอมกระทบตอประโยชนทีป่ระชาชน
ไดรับเชนกัน 



๔ - ๑ 

บทที่ ๔ 
 

ประเด็นปญหาในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว 
 
 ในสวนที่แลวไดกลาวถึง   ประเด็นปญหากอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งซึ่งมี
ประเด็นปญหาอยูหลายประการ  ในสวนนี้จะกลาวถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลว  โดยแบงพิจารณาตามขั้นตอนตางๆไดดังตอไปนี้ 

ก) การสมัครรับเลือกตั้ง 
ข) การหาเสียงและแนะนําตัว 
ค) การใชสิทธิเลือกตั้ง 
ง) การนับคะแนน 

  
ก. การสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑)  ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครมีจํากัด หากผลในภาย
หลังที่รับสมัครไวแลว ไมวาจะเปนการพบในระหวางที่กําลังหาเสียงกันอยูหรือเมื่อเลือก
ต้ังแลวแตกอนมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมควรให คณะกรรมการการเลือกตั้ง มี
อํานาจในการชี้ขาดอยางไรเพื่อมิใหตองประกาศผลการเลือกตั้งตอไปและถาปรากฎวา
คนที่ขาดคุณสมบัติไดรับเลือกก็ตองยกเลิกการเลือกตั้งและไปดําเนินการเลือกตั้งใหม 
 
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะเริ่มข้ึนเมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ซึ่งตองไมเกิน ๕ วันนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใชและประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑  ซึ่ง
ตองกําหนดใหมีการรับสมัครไมนอยกวา ๕ วัน จากนั้นผูที่ประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งตองยื่น
ใบสมัครโดยยื่นดวยตนเอง (ตามแบบ ส.ว. ๑๘) ตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง ณ สถานที่ วัน และ
เวลาการรับสมัครตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตกําหนด พรอมดวยคาธรรมเนียม และ
รูปถาย เมื่อผูสมัครยื่นใบรับสมัครแลว ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตจะทําการตรวจสอบ
เบื้องตนวาถูกตองหรือไมและออกใบรับให (ส.ว. ๑๙) เพื่อเปนหลักฐาน จากนั้นผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําเขตจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 

                                                           
๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา  พ.ศ.  ๒๕๔๑ มาตรา  ๘๖ 



๔ - ๒ 

แลวแจงใหผูสมัครทราบ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแลวจะจัดทําประกาศรับสมัครเลือกตั้ง 
(ตามแบบ ส.ว. ๒๔) ในกรณีที่ผูสมัครผูใดไมมีชื่อเปนผูสมัครในประกาศดังกลาว ผูนั้นมีสิทธิยื่นคํา
รองตอศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่ง จากนั้นเจาหนาที่จะดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
เพื่อใหมีการเลือกตั้งขึ้น 
 ขอเท็จจริงในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก มีจํานวนผูสมัครทั้งหมดทั่ว
ประเทศจํานวน ๑,๕๓๒  คน จากจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น ๗๖ เขต (เขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง) 
โดยในแตละเขตเลือกตั้งจะมีผูตรวจคุณสมบัติผูสมัคร คือ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้ง ซึ่งมีเพียง ๑ คน ในแตละเขตเลือกตั้งการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และ
การไมมีลักษณะตองหามของผูสมัครตามรัฐธรรมนูญ  และสอบสวนวาผูสมัครมีสิทธิที่จะรับเลือก
ต้ังหรือไม ใหเสร็จส้ินภายใน ๗ วัน๒ นับแตวันปดการรับสมัคร ในการตรวจคุณสมบัติตาง ๆ จะ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ เชน  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   มีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ปบริบูรณในวันเลือก
ต้ัง  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนตน ๓  จึงมีขอพิจารณาวาในจังหวัดที่
มีผูสมัครจํานวนมาก เชนกรุงเทพมหานครมีจํานวนผูสมัครทั้งสิ้น  ๒๖๕  คน  จังหวัดอุบลราชธานี
มีจํานวนผูสมัครทั้งสิ้น ๖๑ คน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนผูสมัครทั้งสิ้น ๕๔ คน จังหวัด
นครราชสีมามีผูสมัครทั้งสิ้นจํานวน  ๕๔  คน   จังหวัดสงขลามีผูสมัครทั้งสิ้นจํานวน  ๔๑  คน 
เปนตน ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตละเขตจะมีภาระหนาที่ในการตรวจสอบคณุ
สมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งจังหวัดของตน โดยตองตรวจสอบใหเสร็จส้ินภายใน  ๗  
วันนับแตวันปดการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งถือไดวาเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป ( มีชัย  ฤชุพันธุ : ก.ค. 
๒๕๔๓ ) จนทําใหเกิดปญหาวาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจะสามารถตรวจสอบ
ดวยความรอบคอบและความถูกตองในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครไดเพียงใดภายใน
ระยะเวลาอันจํากัดเพียง ๗ วัน เชนการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งในเร่ืองคุณวุฒิ
การศึกษาหรือการวินิจฉัยการมีลักษณะตองหามของผูสมัครในการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบนานจึงสามารถตรวจสอบไดอยางถูกตอง การตรวจสอบการขาดคุณ
สมบัติหรือกการมีลักษณะตองหามมิใหเปนผูสมัครตองกระทําภายในระยะเวลาที่ผูสมัครอาจใช
สิทธิของศาลไดดวย ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ได และหากลวงพนระยะเวลาดังกลาว
แลว จะไมสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดได จนกวาจะถึงเวลานําไปสูการเพิกถอนสิทธิการ
                                                           

๒ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา   ขอ ๘๐ 
๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ , ๑๒๖ , ๑๐๙ (๕) พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๘๗  
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ  ๗๓  ,  ๗๔ 
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สมัครรับเลือกตั้งภายหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งแลวตามระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ต้ังวาดวยการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ เชน  คํา
วินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่  ๔๑/๒๕๔๓   ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๓ 
เร่ืองการวินิจฉัยมิใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม   ในเขตเลือกตั้ง
จังหวัดอางทอง ที่วินิจฉัยคุณสมบัติของนายธีรพันธ อรุณรัศมีโชติ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาในเรื่อง  คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัครโดยอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๑๔๕ (๓) 
และ (๔) และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประกอบขอ ๖  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือก ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เร่ืองการวินิจฉัยไมใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ใหม ในการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ที่วินิจฉัยคุณสมบัติของ นายสมบัติ เพ็ชรตะกูลผูสมัครรับเลือก
ต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภา ในเรื่อง คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัคร เปนตน ทั้ง ๒ ตามกรณีขางตน คณะ
กรรมการการเลือกตั้งพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไมมีคุณสมบัติของผูสมัครอันเปนเหตุใหเพิกถอน
การสมัครรับเลือกตั้งภายหลังระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ดังนั้นในทางปฏิบัติผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตตอง
ปลอยใหผูสมัครที่ไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติไดทันเวลาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปกอน 
จนกวาจะตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนแลวพบเหตุที่ทําใหผูสมัครขาดคุณสมบัติจึงจะเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหดําเนินการในภายหลัง เพราะยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัด
เจนในเรื่องดังกลาว วาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการเพิกถอนการรับ
สมัครของผูไมมีคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามในภายหลังที่มีการรับสมัครรับเลือกตั้งแลว   
 
 (๒) เมื่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการดําเนินการเลือกตั้งใหม ผูสมัคร
บางคนไมประสงคจะสมัครตอไป หรือ เขาขาดคุณสมบัติไปแลว เชน กลับไปรับราชการ
ใหมแลว จะยอมใหเขาถอนตัวหรือไม และจะทําอยางไรจึงจะไมใหมีการฮั้วกัน หรือซ้ือผู
สมัครใหถอนตัว 
 
 เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง (ตามแบบ ส.ว. 
๑๙) แลวผูสมัครจะถูกหามมิใหถอนการสมัครรับเลือกตั้ง๔  กลาวคือ ผูสมัครจะตองลงแขงขันใน
การเลือกตั้งครั้งนั้นจนเสร็จส้ิน แมตนเองจะเปลี่ยนใจหรือไมประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกตอ

                                                           
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา มาตรา ๘๗ วรรค ๒ 



๔ - ๔ 

ไป  ซึ่ งในประเด็นนี้  มี ผู วิจารณ ไวหลายครั้ งด วยกัน   เชน   ในการสัมมนาการเลือกตั้ ง               
ระบบใหม: ปญหาและแนวทางแกไข เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๓ หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย เปนตน โดยมีความเห็นในทํานองเดียวกันวา ในการหามมิใหผู
สมัครถอนตัวในการสมัครครั้งแรกก็สมควรดีอยู เนื่องจากเปนการปองกันปญหาการซื้อผูสมัครให
ถอนตัว แตถาหากการเลือกตั้งครั้งนั้นมีการเลือกตั้งใหมเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งก็ไมสามารถถอนตัวจากการเปนผูสมัครรับเลือก
ต้ังได เนื่องจากถือวาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นใหมจะเปนการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน  ซึ่งผูสมัครบางคน
ไมประสงคที่ จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นอีกตอไป อาจเปนการกระทบสิทธิในการประกอบ
อาชีพหรือดําเนินชีวิตตามปกติของผูนั้น นอกจากนั้นยังทําใหผูสมัครที่ตองการถอนตัวเสียเวลา
และคาใชจายเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก แตในความเปนจริง เมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งตองการถอนตัวจะ
ทําใหตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เชน ผูสมัครบางคนก็ขอกลับเขารับราชการ หรือ
บางคนก็ทําใหตนขาดคุณสมบัติดวยการเขาไปเปนสมาชิกพรรคการเมือง จึงทําให คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีอํานาจสั่งเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๕ (๓) 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเปนไปตามคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่               
๕/๒๕๔๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เร่ืองประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวินิจฉัยลักษณะตอง
หามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดเคยวินิจฉัยแลว  
 แตอยางไรก็ตามในประเด็นนี้ก็มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวาหากยอมใหมีการถอนตัว
จากการรับสมัครรับเลือกตั้งแลว อาจเกิดปญหาเชนเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นที่เกิดการฮั้วกันหรือซื้อผูสมัครใหถอนตัวได เพื่อใหผูสมัครบางรายไดรับเลือกตั้งได 
เพราะการกระทําดังกลาว เปนสาเหตุใหมีการบัญญติหามถอนตัวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นตางๆ ซึ่งตอมาไดนํามาบัญญัติใชกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ในมาตรา ๓๓  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจําเปนตองหาทางแกไขตอไป 



๔ - ๕ 

 
ข. ปญหาการแนะนําตัวและหาเสียง 

เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการรับสมัครจนเปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งที่ผานขั้นตอนการตรวจคุณ
สมบัติและลักษณะตองหามแลว๕ ข้ันตอไปจะเปนขั้นตอนในการแนะนําตัว หรือหาเสียง ในขั้น
ตอนนี้มีประเด็นปญหาอยูหลายประการดวยกัน แตดวยขอจํากัดที่ตางกันของการหาเสียงและ
แนะนําตัวจึงตองพิจารณาแยกกันโดยแยกเปนประเด็นปญหาดังนี้ 
 

๑. ปญหาในการแนะนําตัวของผูสมัคร สมาชิกวุฒิสภา 
 
 การแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑  
มาตรา ๙๑ วรรคสองและสาม บัญญัติใหการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทําได
เฉพาะการจัดพิมพเอกสารเพื่อแนะนําตัว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด โดยใหแนะนําไดเพียง  การแสดงขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน หรือประสบการณในการทํางาน ซึ่งเปนกรณีที่ตามที่กฎหมายกําหนดเปนเรื่องที่
กฎหมายอนุญาตใหผูสมัครดําเนินการดวยประการใด ๆ เพื่อแสดงใหสาธารณะชนทราบวาตนเอง
เปนใคร และนอกจากนั้น ตามมาตรา ๙๒ แหงพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก
ต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังบัญญัติใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประสานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหการแนะนําตัวของผูสมัครเปนไปโดยเทา
เทียมกัน โดยกําหนดใหดําเนินการใน ๕ เร่ือง คือ  

๑. การหาสถานที่ปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือก
ต้ัง     

๒. การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง     

๓. การจัดหาสถานที่เพื่อแนะนําผูสมัครรับเลือกตั้ง     
๔. จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อแนะนําผูสมคัรรับ

เลือกตั้ง      
๕. กิจการอื่นที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกําหนด   

                                                           
๕ ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมตองรอใหเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัครกอนก็

สามารถหาเสียงได ซึ่งตางจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ตองเสร็จส้ินกระบวนการรับสมัครจนเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้งกอนจึงสามารถแนะนําตัวได 



๔ - ๖ 

 
จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาการแนะนําตัวผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาเปนกระบวน

การกวาง ๆ แตมีปญหาในการตีความขอกฎหมาย นอกจากนี้การออกหลักเกณฑ การแนะนําตัว
โดยเอกสารของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย
การแนะนําตัวผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่กําหนดรายละเอียดอันเกี่ยวกับขนาดของเอกสารอยาง
ละเอียด รวมทั้งจํานวนเอกสารที่กําหนดเปนจํานวนเทาของหนวยเลือกตั้ง๖ กอใหเกิดปญหาที่ไม
สามารถปฏิบัติตามประกาศดังกลาวไดและควบคุมตรวจสอบยาก และทางปฏิบัติผูสมัครยังขาด
ความเขาใจในเร่ืองดังกลาวอยูมาก  ดังจะเห็นไดจากขาวที่ปรากฏอยูเสมอ ๆ วา ผูสมัครดําเนิน
การแนะนําตัวแตกตางไปจากที่กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว ซึ่ง
ทําใหการแนะนําตัวดังกลาวมีลักษณะเปนการหาเสียงอันเปนการตองหาม และอาจสงผลใหผู
สมัครถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาวาเปนการแนะนําตัวที่ไมถูกตอง และอาจถูกดําเนิน
คดีในภายหลังได ซึ่งประเด็นปญหาเกี่ยวกับการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นอก
จากที่กลาวมาแลวยังมีอีกหลายกรณี สามารถแยกออกเปนประเด็นปญหาตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 

 
(๑) ในการแนะนําตัวผูสมัครทุกคนถูกหามมิใหโฆษณาทางทีวี หรือวิทยุ หรือแม

แตใชไมโครโฟน แตผูสมัครที่มีอาชีพเปนพิธีกรทางวิทยุหรือทีวี กลับสามารถออกราย
การเพื่อใหคนไดรูจัก สมควรแกไขใหเกิดความเปนธรรมหรือไม 
 

การแนะนําตัวของผูสมัครตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภา  พ .ศ . ๒๕๔๑ มาตรา  ๙๒  (๓) และ  (๔) ให        
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจัดสถานที่เพื่อแนะ
                                                           

๖ ขอ ๓ การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งแตละครั้งใหทําไดเฉพาะการ
จัดพิมพเอกสาร ดังตอไปนี้ 

   (๑) การจัดพิมพแผนปลิวหรือแผนพับ ขนาดกวางไมเกินสามสิบสองเซนติเมตรและยาวไมเกินส่ีสิบ
หกเซนติเมตรเปนประมาณ จํานวนไมเกินสองเทาของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง 

 (๒) การจัดพิมพประกาศหรือแผนปาย ขนาดกวางไมเกินส่ีสิบหาเซนติเมตรและยาวไมเกินหกสิบหา
เซนติเมตรเปนประมาณจํานวนไมเกินสิบเทาของจํานวนหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง 

 (๓) การจัดเอกสารเปนรูปเลม ขนาดกวางไมเกินยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรและยาวไมเกินสามสิบเซนติเมตร
เปนประมาณจํานวนไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง 

 ในเอกสารที่จัดพิมพตามวรรคหนึ่งทุกฉบับ จะตองระบุชื่อและที่อยูของผูวาจางและผูพิมพ ผูโฆษณา
และวันเดือนปที่พิมพดวย 

 ในการแจกจายเอกสารตามวรรคหนึ่ง หามใชเครื่องขยายเสียงหรือโปรยเอกสารในที่สาธารณะ 
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นําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อ
แนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยนัยของมาตรา ๙๒ นี้นาจะมีความหมายวาผูสมัครรับเลือกตั้ง
สามารถใชสถานที่ตาง ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนด และสามารถแนะนําตัวผานทาง
วิทยุและโทรทัศนได ตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสรรคให  แตจากการตอบขอหารือ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา๗  กลับ
แสดงใหเห็นวาผูสมัครรับเลือกตั้งตองหามมิใหไปแนะนําตัวในสถานที่ตาง ๆ  นอกจากนี้ยังไม
สามารถใชเครื่องขยายเสียงไมนาจะเปนขอตองหามการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว หรือไดรับการจัดสรรคเวลาที่จะแนะนําตัวทางสถานีวิทยุ 
หรือสถานีโทรทัศน นอกจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําให  

ในกรณีดังกลาวหากเปนการหามผูสมัครรับเลือกตั้งทุกรายยอมไมกอใหเกิดความไมเทา
เทียม แตเมื่อพิจารณาจากการตอบขอหารือดังกลาวบางขอ๘  มีลักษณะที่เอื้ออํานวยใหผูสมคัรทีม่ี
อาชีพจัดรายการ หรือดําเนินรายการทางวิทยุหรือโทนทัศน เปนที่รูจักของประชาชนมากกวา      ผู
สมัครรายอื่น ๆ  ซึ่งกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการแนะนําตัวระหวางผูสมัครในการแนะนํา
ตัว  เปนการแสดงใหเห็นวากฎระเบียบเรื่องการแนะนําตัวยังไมสอดคลองกับกฎหมาย การที่       
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ถูกหามมิใหมีการหาเสียง โดยผูสมัครทุกคนถูกหามโฆษณาทวีี
หรือ วิทยุ หรือแมแตใชไมโครโฟน แตผูสมัครที่มีอาชีพเปนพิธีกรทางวิทยุและทีวี กลับสามารถออก
รายการตามปกติทําใหเปนที่รูจักของประชาชน จึงถูกมองวาไมมีความเสมอภาค (“ในขณะที่กรอบ
การแนะนําตัวผูสมัครคอนขางเครงครัด แตมิไดหามผูสมัครกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูสมัครรายอื่นๆ เชน เปนผูจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน ระหวางที่มี
การจัดการเลือกตั้ง” (มติชน)   

 
 

                                                           
๗ ขอ ๘ กรณีผูสมัครฯ ไปรวมงานเลี้ยง งานทําบุญ และงานพิธีอื่น ๆ ไมควรรับเชิญจากเจาภาพในการ

กลาวอวยพร รองเพลง หรือกลาวอื่น ๆ  ขอ ๙ กรณีผูสมัครไปรวมงานเลี้ยง งานบุญและพิธีอื่นผูสมัครสามารถ
พูดแนะนําตัวประกอบการแจกเอกสารไดตามปกติวิสัย แตไมอนุญาตใหไปใชเครื่องขยายเสียง 

๘ ขอ ๑๒ ผูสมัครที่เปนผูจัดรายการ หรือผูดําเนินการทางวิทยุ หรือโทรทัศน จะสามารถจัดรายการหรือ
ดําเนินรายการไดตามปกติตอไป แตจะตองไมมีการหาเสียง หรือการแนะนําตัว ตลอดจนตองไมกระทําใหการฝา
ฝนพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๑ และจะตองใชความระมัดระวังอยางยิ่ง กรณีมีผูรวมรายการหรือบุคคลใดที่ใชวิธีการตาง ๆ เชน โทรศัพท
เขามาแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะการหาเสียงหรือการแนะนําตัวหรือมีขอความเกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือก
ตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งบุคคลนั้นจะตองมีความผิด รวมทั้งผูจัดรายการ ผูดําเนินรายการดวย 



๔ - ๘ 

(๒) สมควรกําหนดประเด็นคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครหรือไม 
 

การแนะนําตัวของผูสมัครับเลือกตั้งในสวนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถดําเนินการเองได
คือการจัดพิมพเอกสารประเภทตางๆ อันไดแก โปสเตอร แผนพับและเอกสารที่เปนเลมตาม      
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๙๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง การแนะนําตัวผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ขอ ๓ ซึ่งจะตองมีจํานวนไมเกินจํานวนตามที่กําหนดในประกาศดัง
กลาว แตการแนะนําตัวโดยรัฐไมไดกระทําในลักษณะที่จะใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรูจักตัวผูสมัครได      
ทําให ผูสมัครรับเลือกตั้งตองใชเงินในการจัดพิมพเอกสารเปนจํานวนมาก ซึ่งนาจะไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ที่ไมประสงคจะใหมีการใชจายในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาเปนจํานวนมาก   จึงเกิดเปนปญหาสําคัญเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดกําหนดคา
ใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไวอยางชัดเจน กอใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูสมัครที่
มีฐานะตางกัน เพราะผูสมัครที่มีฐานะดีสามารถ ใชความไดเปรียบทางการเงินในการแนะนําตัวได
มากกวาผูสมัครที่ รายไดนอยกวา  อีกทั้งในประเด็นนี้กฎหมายกําหนดไวแตภาพกวาง ๆ วา การ
กําหนดคาใชจายในการแนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา ในปจจุบันนี้ไมมีการกําหนดวงเงิน
คาใชจายเอาไวโดยตรง โดยกําหนดไวแตเพียงวา    ".....ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น
สมควรเพื่อความเปนธรรมแกผูสมัครทุกคนอาจกําหนดจํานวนเงินคาใชจายไวดวยก็ได" ๙ จากขอ
เท็จจริงดังกลาวทําใหเห็นไดวา เกิดปญหาความไมเทาเทียมกันในเรื่องการใชจายเงินของผูสมัคร
รับเลือกตั้ง  
 

(๓) ปจจุบันการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เปนไปตามขอ
ความในการแนะนําตัวที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดจะเปนการจํากัดเกินไปหรือ
ไม จะสมควรใหผูสมัครไดแสดงทัศนคติ ความตั้งใจ และแมแตนโยบายสวนตนไดหรือไม 
 

การแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๑  และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา โดยมีหลักเกณฑสําคัญคือ ใหผูสมัครจัดทําไดเฉพาะเอกสารแนะนําตัวเทานั้น๑๐และ

                                                           
๙ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสามชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๑ วรรค ๒ 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ขอ ๓  



๔ - ๙ 

เอกสารแนะนําตัวดังกลาว มีขอความและขอมูลไดเฉพาะ ๑) ประวัติสวนตัวของผูสมัครรับเลือกตัง้ 
๒) ประวัติการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้ง ๓) ประวัติการทํางานหรือประสบการณในการทํางาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง๑๑   

จะเห็นไดวาประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่กําหนดขอความในการแนะนําตัว
ที่ไวนั้น เปนการทําใหผูมีสิทธิเลือกทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของผูสมัครคนนั้น ๆ เทานั้น 
ไมมีทางที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะรูถึงวิสัยทัศนของผูสมัครรับเลือกตั้งเลย ดังที่ปรากฏจากคําวิพากษ
วิจารณของหลายฝาย เชน 

 “ประชาชนไมรูจักผูสมัครเพราะวิธีการจํากัด” (คุณหญิงชดชอย โสภณพานิช, เดลินิวส)  
“การแนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภา จํากัดเฉพาะการจัดทําเอกสารเทานั้น ทําให

ไมเกิดความชัดเจนของขอบเขตการแนะนําตัว” (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
  “หลักเกณฑในการแนะนําตัวของ สมาชิกวุฒิสภา ยังไมมีความชัดเจน” (บานเมือง ๒๗ 

ธ.ค. ๒๕๔๓) 
 “การแนะนําตัวที่กําหนดไวปจจุบันไมเหมาะสม ประชาชนไมอาจรับทราบคุณลักษณะ

ของผูสมัครไดดีพอ ลําพังเพียงแตการแนะนําตัวตามที่กําหนดไว ยากที่จะแขงขันกับผูสมัครที่มี
ฐานเสียง หรือใชวิธีการที่ไมเปนไปตามที่กําหนด” (นายมีชัย ฤชุพันธุ)   

“กรอบการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งแคบมาก ทําให
ประชาชนไมไดรับขาวสารที่เพียงพอ” (วิทยากร เชียงกูล มติชน ๕ /๔/๔๓) 

“สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการแนะนําตัวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดขึ้น เพื่อ
ใหมีการแนะนําตัวอยางทัดเทียมกันและประชาชนทราบไดโดยทั่วถึงวามีผูใดเปนผูสมัครรับเลือก
ต้ัง เชน การกําหนดสถานที่ปดประกาศการแนะนําตัวของผูสมัครทุกคนไวรวมกันใหประชาชน
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวกมิใชปลอยใหมีการปดประกาศกันอยางเสรีดังที่ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน” (ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ๒๕๔๓) 

แตบางความคิดเห็นก็เห็นวาถายอมใหผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาแสดงวิสัยทัศนไดก็เทากับ
ยอมใหหาเสียงไดนั่นเอง ทําใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไมตางอะไรกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่ผูสมัครรับเลือกตั้งใสรายปายสีกัน แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวา
การแนะนําตัวก็เปนการหาเสียงอยางหนึ่งที่กฎหมายกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิ
สภาจะกระทําไดเพียงแตมีความเขมขนนอยกวาการหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตรงที่การหาเสียงยอมใหผูสมัครแสดงทัศนคติ วิสัยทัศน หรือแมแตนโยบายได ในขณะที่
การแนะนําตัวสมาชิกวุฒิสภาไมสามารถทําได คงทําไดเพียงการบอกเรื่องราวของตนเองในอดีต

                                                           
๑๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ขอ ๔ 



๔ - ๑๐ 

เทานั้น หากแสดงวิสัยทัศนเพราะขาดความเขาใจในกฎเกณฑดังกลาว จะถูกวิพากษวิจารณวา
เขาลักษณะของการหาเสียงเลือกตั้ง และกอใหเกิดปญหาการรองเรียนเรื่องประเภทนี้ตอ           
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก นอกจากนี้โทษที่กําหนดไวในกรณีที่ฝาฝนเรื่องการ               
แนะนําตัวที่มีโทษจําคุกตั้งแต ๑ ถึง ๓ ป และปรับต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๑๐ ป นั้นรุนแรงเกินสมควร๑๒ 
 

(๔) การกําหนดใหรัฐเปนผูดําเนินการแนะนําตัวและจัดสถานที่ให แตที่ผานมา
ปรากฏวาหนวยงานของรัฐโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมสามารถทําไดอยางทั่วถึง 
เพราะขาดความเขาใจและกําลังเงิน จะสมควรใหรัฐเปนผูจัดทําตอไป หรือจะสมควร
ปลอยใหเปนเรื่องของผูสมัครเอง 
 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๙(๓) และพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๒ (๓) และ(๔) ที่ใหรัฐจัดหาสถานที่และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหรัฐมี
หนาที่กําหนดสถานที่ในการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน ๗๖,๙๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาว แตไดรับการสนับสนุนจริงเพียง ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๓  งบประมาณในสวนนี้                
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไวเปนคาใชจายในการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภาโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งตองใชในการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวนทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๑,
๕๒๑ คน เมื่อคํานวณโดยเฉลี่ยรัฐตองใชเงินสนับสนุนประมาณ ๒๓,๖๖๘  บาท ตอผูสมัคร ๑ คน 
แตวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชในการแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง ที่กระทําโดย
ประกาศชื่อและคุณวุฒิผูสมัครรับเลือกตั้งทางวิทยุและโทรทัศน เพียงไมกี่นาทีไมสามารถทําให
ประชาชนสนใจและรูจักผูสมัครรับเลือกตั้งแตอยางใดทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งตองใชจายเงินใน
การแนะนําตัวตามวิธีการที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการแนะนําตัว 
โดยพิมพโปสเตอร แผนพับ และเอกสารแนะนําตัวเพิ่มมากขึ้น   
  
 

                                                           
๑๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๑ 
๑๓ จากการเอกสารประกอบการพิจารณาคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมเพิ่มเติม 



๔ - ๑๑ 

 ๒. ปญหาในกระบวนการหาเสียงของผูสมัคร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 จากปญหาในการแนะนําตัวของผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่กลาวมาขางตนทําใหสามารถ
พิจารณาถึงปญหาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดบัญญัติใหครบถวน ในกระบวนการหาเสียงของ       
ผูสมัคร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและอาจเกิดปญหาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในการควบคุมคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ใชในการหาเสียง         
เลือกตั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นและสาระของกฎหมายที่เกี่ยวของแลว
สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้  
 

(๑) การควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังมิได
ครอบคลุมถึงคาใชจายที่ผูสมัครไดใชไปกอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งกอให
เกิดความไดเปรียบเสียเปรียบและทุมเทเงินทองเกินกวาเหตุหรือไม 
 

ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวดที่ ๑ สวนที่ ๖ เร่ืองคาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการหา
เสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับการใชจายที่ใชในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตจะใชบังคับกับผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตอเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวจนถึงวันเลือกตั้ง๑๔ โดยกําหนดใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้งดังตอไปนี้ 

๑. จํานวนเงินคาใชจายของผูสมัครแตละคนที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง 
 ๒. จํานวนเงินคาใชจายของพรรคการเมืองที่จะใชจายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
ในกรณีที่ผูสมัครในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดใชจายไปเพื่อการเลือกตั้งเปนจํานวนเทา
ใดใหนับรวมเปนคาใชจายของพรรคการเมืองดวย 
 ในการกําหนดจํานวนเงินคาใชจายในการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
โดยหารือกับหัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 หามมิใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนคาใชจายที่กําหนด 
ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาว ใหรวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่บุคคลใด จายหรือรับวาจะจาย
แทน หรือนํามาใหใชโดยไมคิดคาตอบแทนเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอม

                                                           
๑๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ 



๔ - ๑๒ 

ของผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นดวย ในกรณีที่นําทรัพยสินมาใหใช ใหคํานวณตามอัตราคาเชา
หรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นๆ๑๕ 

 
จากบทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นไดวาการควบคุมคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จะเริ่มใชบังคับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก              
สภาผูแทนราษฎรแลวเทานั้น ซึ่งหมายความวาตราบใดถายังไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ไมมี
มาตรการใดใชในการควบคุมคาใชจายในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งได ทําใหในชวงเวลา
นั้นผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถใชเงินในลักษณะที่เปนการหาเสียงไดอยางไมผิดกฎหมาย เชนการ
แจกเงิน การจัดเลี้ยง หรือการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูอยูในเขตเลือกตั้งของตน 
เปนตน  ซึ่งในความเปนจริงแลวการกระทําอันมีลักษณะเปนการหาเสียงหรือซื้อเสียงกอนมี                     
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งนั้น เกิดขึ้นอยูเปนประจํา เพียงแตกฎหมายไมถือวาเปน     
ความผิด แตการกระทําอันเดียวกันนั้นเองหากกระทําในขณะที่มีพระราชกฤษฎีกาแลวจะเปนการ
กระทําที่เปนความผิดและมีโทษทางอาญา ตามที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนของบทที่ ๑ ดังนั้น จึง
เปนเรื่องที่นาพิจารณาถึงการกระทําในชวงกอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งวากฎหมายจะ
สามารถเขาไปควบคุมการใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งไดดวยหรือไม เพราะกระทําที่เกิดขึ้นกอน
มีพระชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งกอใหเกิดการจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งในอนาคตไดเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย 

การควบคุมคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งในหลายประเทศมีขอหามบางประการ     
บางประเทศอาจไมหามผูสมัครรับเลือกตั้งแจกของ แตจะเปนการคุมคาใชจายที่เปนจํานวนเงิน 
เชน ในประเทศฝรั่งเศสกําหนดให คาใชจายเพื่อการหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองใน
ระยะเวลา ๑ ปกอนมีการเลือกตั้งเพื่อการหาเสียงจะตองถูกควบคุมโดยกฎหมาย  ในประเทศ
อังกฤษใชวิธีการควบคุมโดยเนนที่ผูที่แสดงเจตนาวาจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในวันใดบุคคลนั้น
จะตองถูกควบคุมการใชจายในการหาเสียงทันที  ในประเทศสหรัฐอเมริกาใชวิธีการควบคุมการ
กระทํา โดยพิจารณาวาบุคคลใดบริจาคเงินเกิน  ๕,๐๐๐ เหรียญไปเพื่อการสาธารณะ  ให
สันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นประสงคจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งก็จะเริ่มถูกควบคุม ในการควบคุมนั้น
ในประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส กําหนดใหผูจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ตองแตงตั้งสมุหบัญชี
เลือกตั้งและเปดบัญชี เงินที่บริจาคเพื่อชวยเหลือผูสมัครคนใดจะตองจายเขาบัญชีที่เปดไวนี้เทา

                                                           
๑๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
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๔ - ๑๓ 

นั้น และใหสมุหบัญชีเลือกตั้งเทานั้นมีหนาที่จายเงินออกจากบัญชีนี้เทานั้น ผูอ่ืนจะจายเงินให            
ผูสมัครจากบัญชี อ่ืนมิได  วิธีนี้ ผูสมัครรับเลือกตั้งตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้ สินตอ                     
คณะกรรมการควบคุมบัญชีของผูสมัคร คาใชจายทั้งหลายของผูสมัครรับเลือกตั้งตองจายออก
จากบัญชีนี้ ซึ่งจะแสดงใหเห็นเงินที่จายเปนคากิจกรรมทางการเมือง ถาหากผูสมัครจายเงินผาน
บัญชีอ่ืนก็จะผิดกฎหมาย ดังนั้นการควบคุมจึงเปนการควบคุมจํานวนเงินโดยไมควบคุมการ
กระทํา (ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต , ๒๕๔๓) 

แตอยางไรก็ตามหากตองมีมาตรการในการควบคุมคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งกอน
มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะตองพิจารณาใหรอบคอบวาเปน
การจํากัดสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งเกินไปหรือไม และจะมีหลักเกณฑในการควบคุมอยางไร  
นอกจากนั้นแลวยังตองพิจารณาถึงผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีความประสงคจะชวยเหลือสังคมโดย
สุจริตใจที่ตองใหความเปนธรรมกับกลุมคนเหลานั้นดวย 

 
 (๒) กระบวนการควบคุมคาใชจายในปจจุบันนี้ จะอาศัยแตบัญชีรายจายของ     
ผูสมัครที่ตองยื่นภายหลังการเลือกตั้ง จะมีวิธีใดที่จะตรวจสอบตลอดระยะเวลา เพื่อรวบ
รวมไวตรวจสอบเทียบเคียงกับบัญชีรายจาย 
 
 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหผูสมัครหรือพรรคการเมือง  แตงตั้งบุคคลใด ๆ ที่เห็น                
สมควร  เปนสมุหบัญชีเลือกตั้ง เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและรับรองความถูกตองของ
บัญชีรายรับและรายจายของผูสมัคร หรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง โดยการจัดทําบัญชี
รายชื่อรายรับและรายจายของสมุห บัญชีเลือกตั้งให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่                       
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๖  และเมื่อประกาศผลการ
เลือกตั้งแลวภายใน ๙๐ วันหลังจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ผูสมัครแตละคนหรือพรรคการ
เมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายที่สมุหบัญชีเลือก
ต้ังจัดทําขึ้น  และผูสมัครหรือหัวหนาพรรคการเมืองตองรับรองความถูกตองตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  ในบัญชีรายรับและรายจายนั้น อยางนอยตองประกอบดวยคาใชจายทั้งหมดที่ไดจายไป
แลวและที่ยังคางชําระอยู     รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง   
เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการตรวจสอบรายการคาใชแลวใหประกาศผลการตรวจสอบ
รายการคาใชจายนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ในกรณี ที่ มี
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๔ - ๑๔ 

การคัดคานการเลือกตั้งวาผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ใชจายคาเลือกตั้งเกินจํานวนเงินคาใช
จายที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด ใหเก็บรักษารายการคาใชจายและหลักฐานดังกลาวไวจน
กวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดพิจารณาเสร็จส้ิน๑๗ 

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา ผูสมัครหรือพรรคการเมืองตองสงบัญชีรายรับและ
รายจาย ภายหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จส้ินลงแลว จึงทําใหเกิดเปนประเด็นปญหาที่นาพิจารณา
วา นอกจากนี้หากผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองมีคาใชจายใด ๆ กอนที่จะมีหระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง และเปนคาใชจายเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปนการใช
จายภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จส้ิน จะมีวิธีการใดที่จะตรวจสอบไดวาเปนคาใชจายของผูสมัคร
และพรรคการเมืองที่ถูกตองตรงกับบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสมัครและพรรคการเมืองตองยื่น
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๙๐ วันหลังการเลือกตั้ง ในสวนนี้ยังไมมีกฎหมายฉบับใด
บัญญัติทางแกไขไวจึงอาจทําใหเปนชองทางที่ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใชจายไปในทํานอง ซื้อ
เสียง ข้ึนได  ในสวนนี้มีผูใหความเห็นไววาหากกําหนดใหมีสมุหบัญชีเลือกตั้งทําหนาที่รับผิดชอบ
การรับและการจายเงินในการเลือกตั้ง ทําบัญชีรายรับ รายจาย และทํารายงานคาใชจายในการ
เลือกตั้ง การใชจายเงินในการเลือกตั้งจะกระทําโดยบุคคลใดมิได เวนแตไดรับมอบหมายจากสมุห
บัญชีเลือกตั้ง ดังนั้นหากจะมีการใชจายไปกอนลวงหนา ตองแจงสมุหบัญชีเลือกตั้งทราบพรอมชี้
แจงรายละเอียด ดังนั้น จึงควรที่จะมีการกําหนดการควบคุมในเรื่องนี้ 
  
 (๓) กระบวนการควบคุมคาใชจายนั้นควรเพิ่มอํานาจให คณะกรรมการการเลือก
ต้ัง สามารถสั่งใหธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยรายงานการเคลื่อนไหว
ทางบัญชีของผูสมัครและผูเกี่ยวของหรือไม 
 
 ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย มีระบบการทํางานที่เปนอิสระ นอกจาก
นั้นธนาคารยังมีหนาที่ตองเก็บรักษาความลับทางบัญชีเพื่อประโยชนของลูกคาดวย ตามกฎหมาย
วาดวยธนาคารแหงประเทศไทยและกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิ ชย   ดังนั้นหาก              
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองการตรวจสอบคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่กระทํา โดยผานบัญชีของธนาคาร เพื่อตรวจสอบพบการกระทําอันเปนหลักฐาน
ในการทุจริตการเลือกตั้งยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมักจะไมไดรับความรวม
มือ รวมทั้งยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจเรียกดูบัญชีของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองได จึงทําใหผูสมัครบางคนหรือพรรค
                                                           

๑๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๓ 



๔ - ๑๕ 

การเมืองบางพรรคใชชองวางนี้ เปนโอกาสในการทุจริตการเลือกตั้ง (โดยการโอนเงินผานบัญชี
ธนาคารจํานวนมากไปยังหัวคะแนนอยางนาสงสัย หรือการโอนเงินซึ่งเปนอามิสสินจางใหแกผูมี
สิทธิเลือกตั้ง โดยผานทางบัญชีธนาคารพาณิชย) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถตรวจ
สอบพบหลักฐานดังกลาวได แนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใชในปจจุบัน คือ ขอความรวม
มือกับธนาคารที่มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่อาจอยูในอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๑ แตสําหรับธนาคารพาณิชยอ่ืนแลวไมสามารถขอตรวจสอบได ซึ่งถาหากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางบัญชีของผูสมัครหรือพรรคการเมืองได จะ
ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจพบการกระทําที่เปนหลักฐานและสามารถจัดการใน
ปญหาการทุจริตการเลือกตั้งได ในปญหานี้ไดมีผูใหความเห็นไววาควรแกไขกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการเขียนเช็คจายเงินสด ซึ่งถามีความจําเปนตองใชเงินสดเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนดตองกรอกแบบฟอรมวาประสงคจะเอาเงินไปใชจายทางใด และตองรายงานตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยทราบตามระยะเวลาที่กําหนดดวย (สายหยุด เกิดผล : ๒๕๔๓) 
  
ค. การใชสิทธิเลือกตัง้ 

การเลือกตั้งถือวาเปนกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยชอบธรรมที่
จะใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดใชอํานาจอธิปไตยเลือกตัวแทนประชาชนเพื่อทําหนาที่ในการบริหาร
ประเทศ ดังนั้นการใหความสําคัญแกการเลือกตั้งวาจะใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  แตในอดีตที่
ผานมาเราจะพบวาประเทศไทยประสบปญหาการทุจริต ในการเลือกตั้งมาเปนเวลานานเปน
ปญหาเรื่องการขาดความชอบธรรมของรัฐบาลพลเรือนและเปนขออางในการทํารัฐประหารเพื่อยึด
อํานาจจากรัฐบาลหวนยอนกลับไปสูยุคเผด็จการทหาร ที่เรียกกันวาวงจรอุบาทวของการเมืองไทย 
(ดูงานวิจัยของ ชัยอนันต สมุทวณิช, และ สถิติการใชสิทธิ ใน เชาวนะ ไตรมาศ, ๒๕๔๐) 

นอกจากนี้ จากสถิติการเลือกตั้งที่ผานมาจะพบวาสัดสวนของการใชสิทธิการการเลือก
ต้ังทั่วไปหลายๆ คร้ัง ชี้ใหเห็นวาชาวกรุงเทพมหานครไปใชสิทธินอยกวาชาวชนบท แตก็ไมพอใจ           
รัฐบาลผสมซึ่งมีที่มาจากพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงแนบแนนกับชนบทโดยอาศัยสายสัมพันธใน
ระบบอุปถัมภ (Anusorn Limanee, ๑๙๙๙) และกลายเปนปญหาในแงของการพัฒนาหรือ
สถาปนาประชาธิปไตยไทยวาคนชนบทเปนผูต้ังรัฐบาล แตคนชั้นกลางในเมืองเปนผูลมรัฐบาล 
(Anek Laothammatas, ๑๙๙๐ และ อเนก เหลาธรรมทัศน, ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙)  

ในแงนี้จึงตองกลับมาพิจารณาวา จะทําเชนไรจึงจะสามารถออกแบบระบบการเมืองที่
คัดเลือกคนดีเขามาทํางานเพื่อสังคม โดยลดความสําคัญของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่ง
ตองอาศัยฐานทางการเงินที่ทรงพลังและครอบงําการเมืองไทย ทําอยางไรจึงจะใหน้ําหนักของตัว



๔ - ๑๖ 

แทนประชาชนในภาคชนบทไดมีเสียงทั้งในสวนของการ “จัดตั้ง” และ “ควบคุม” รัฐบาล ไปพรอมๆ
กับระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหคนที่ไมมีสายสัมพันธเชิงอุปถัมภเขาสูการเมืองและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจะขจัดชองทางการทุจริตหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการเลือกตั้งได ๑๘ 

การแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๒๑๑ เปนชองทางสําคัญที่เปดโอกาสใหมี
การแกไขรัฐธรรมนูญและนําไปสูการผาทางตันทางการเมืองโดยการตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู
เพื่อแสดงเจตจํานงใหมของสังคมไทยที่ตองการรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่สกัดความไมชอบธรรมใน
การเขาสูอํานาจและควบคุม ตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐบาลมากขึ้น  

กรอบของการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ในเรื่องสถาบันการ
เมืองและความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงเพิ่ม
มาตรการสําคัญในดานการใชสิทธิลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้งไว๓ ประการ (กองกรรมาธิการ 
๒, ๒๕๔๐, หนา ๘๒-๘๙) 

๑. การขยายจํานวนผูเลือกตั้งใหมาก จนการใชเงินมีอิทธิพลนอยลง ซึ่งกระทําไดโดย
การกําหนดใหการไปเลือกตั้งเปนหนาที่พลเมือง หากไมสามารถมาใชสิทธิไดก็ตองแจงให                     
เจาหนาที่ทราบลวงหนา๑๙ สวนผูที่ไมแจงและไมไปเลือกตั้งอาจตองเสียคาปรับเพื่อนํามาเขากอง
ทุนอุดหนุนพรรคการเมือง 
 ๒. การอํานวยความสะดวกโดยรัฐ เพื่อใหผูลงคะแนนสามารถทําหนาที่ของตนไดสะดวก
และทั่วถึงมากขึ้น เชน การเพิ่มจํานวนหนวยเลือกตั้ง 
 ๓. การเปดโอกาสใหบุคคลนอกภูมิลําเนาสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเฉพาะจาก
ระบบสัดสวนตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไดเทานั้น 

 
แตการนํากรอบการรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ นํามาย

กรางจนผานกระบวนการเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลว ไดนํากรอบของการรางดังกลาวมาใช
เพียงบางสวนเทานั้น แตอยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดกําหนดใหการใหเลือกตั้งทั่ว
ประเทศมีความเสมอภาคในการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเลือกผูแทนแบบแบงเขตเลือกตั้งไดหนึ่งคน

                                                           
๑๘ ประสบการณจากประเทศอังกฤษในชวงตนศตวรรษที่ ๑๙ ไดแสดงใหเห็นวาเราไมสามารถแก

ปญหาความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-client relationship) ไมสามารถแกไดดวยการปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้ง 
อยางไรก็ตามมี ๓ แนวทางที่จะชวยลดอิทธิพลของระบบอุปถัมภไดแก ๑. การลงคะแนนเปนการลับ ๒. การ
ขยายฐานผู ใช สิทธิ  ๓. การบังคับใชและลงโทษการทุจริตในการเลือกตั้ งตามกฎหมาย   (Reeve and 
Ware,๑๙๙๒: pp.๕๕-๕๖) 

๑๙ การขยายฐานผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกมาตรการหนึ่งคือการกําหนดใหผูมีสิทธิลงคะแนน 
จากผูมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ มาเปน ๑๘ ป บริบูรณ 



๔ - ๑๗ 

และเลือกแบบบัญชีรายชื่อไดหนึ่งบัญชี ไมวาจะอยูนอกเขตเลือกตั้งที่มีทะเบียนหรือไมก็ตาม (กอง 
กรรมาธิการ ๒, ๒๕๔๐, หนา ๒๓๙) 

แตเมื่อดําเนินการตามกฎหมายในระหวางการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ไดเกิด
ปญหาตางๆ มากมายในสวนของการใชสิทธิเลือกตั้ง คณะผูทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกลา
ไดพิจารณาเห็นปญหาสําคัญในการใชสิทธิเลือกตั้ง คือ 

๑. การเสียสิทธิเทาที่กําหนดไวในปจจุบัน เพียงพอที่จะทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช
สิทธิหรือไม 

๒. การอํานวยความสะดวกใหผูเลือกตั้งในประเทศดวยวิธีการใหลงคะแนนลวงหนา          
จะเปนชองทางใหทุจริตหรือไม และเปนการอํานวยความสะดวกแทจริงหรือไม 

๓. การจัดใหคนที่อยูตางประเทศลงคะแนนไดในการเลือกตั้งระดับประเทศทุกกรณี ไม
วาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งใหมหรือเลือกตั้งซอม จะเปนการใชจายเกินตัวหรือไม 
ในยามที่เศรษฐกิจยังเปนเชนนี้ โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงจํานวนผูมาใชสิทธิที่ผานมา 
 

(๑) การเสียสิทธิเทาที่กําหนดไวในปจจุบันเพียงพอที่จะทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใชสิทธิหรือไม 
 

เดิมประเทศไทยยึดหลักวาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิสวนบุคคล จึงไมเคยมีการ
บังคับใหบุคคลตองออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหลักการดังกลาวไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ และในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๙  

แมวาจะเคยมีการเสนอใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชน แตก็ไมไดรับการบรรจุ
หลักการนี้ในรัฐธรรมนูญ (วรสิทธิ อภิชาติโชติ , ๒๕๓๓, หนา๓) ๒๐  จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีความเห็นพองกันที่จะบรรจุหลักการนี้ไว ซึ่งนับวาเปลี่ยน

                                                           
๒๐ ทั้งนี้ มีความเปนมาเนื่องจากทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งซี่งมีสองทฤษฎีหลัก ไดแก 
๑. ทฤษฎีที่วาการออกเสียงเลือกตั้งเปนสิทธิ (right) เพราะเห็นวาเมื่ออํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน

แลว การออกไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเปนดุลพินิจของประชาชนที่จะกระทําการใดๆ ไมสามารถบังคับใหประชาชน
ไปออกเสียงเลือกตั้งได 

๒. ทฤษฎีที่วาการออกเสียงเลือกตั้งเปนหนาที่ (duty) เนื่องจากเห็นวาการไปออกเสียงเลือกตั้งเปน
หนาที่ซึ่งไมใชเรื่องของปจเจกบุคคล แตเปนเรื่องของหนาที่ ซึ่งยังผลใหบุคคลอาจถูกบังคับใหไปออกเสียงเลือก
ตั้งได ประเทศที่ถือวาการเลือกตั้งเปนหนาที่ ไดแก ออสเตรเลีย เบลเยียม อารเจนตินา บราซิล สวิสเซอรแลนด          
ออสเตเรีย ฟลิปปนส สิงคโปร เปนตน ดูรายละเอียดในงานวิจัยของ วรสิทธิ อภิชาติโชติ (๒๕๓๓) 



๔ - ๑๘ 

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยมีมาในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ ที่ไดกําหนดใหการเลือกตั้งเปนสิทธิ 
ดวยเจตนารมณที่จะขยายฐานผูใชสิทธิและเพิ่มการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงปรับ
ปรุงการเลือกตั้งใหเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม การกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ของพลเมือง๒๑ 
ซึ่งนอกจากจะสงผลใหประชาชนตองมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวยังสงผลใหรัฐตองอํานวยความ
สะดวกใหแกผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งดวย 

เมื่อมีการกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง๒๒ การกําหนดใหเปนหนาที่ตอง
ปฏิบัติโดยกฎหมาย ทําใหประชาชนไมสามารถเลือกที่จะกระทําตามหรือไมกระทําการหรืองดเวน
กระทําการตามกฎหมายได เพราะหากสามารถเลือกที่จะกระทําตามหรือไมกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งได จะทําใหบทบัญญัติดังกลาวไมเกิดผลปฏิบัติ จึงจําเปนตองกําหนดใหมีบทลงโทษซึ่ง             
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีหนาที่ไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง  มิเชนนั้นจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด ตอมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุมิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ ความวา 

“ในกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ หรือแจง
เหตุลวงหนาแลวแตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร ใหถือวาผูนั้นเปนบุคคลซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดย
ไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลอกตั้งไดตาม ๖๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ               
ใหผูนั้นเสียสิทธิการไดรับชวยเหลือจากรัฐ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด”  

จากบทบัญญัติมาตรา ๒๓ ดังกลาว กอใหเกิดปญหาตอคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
การที่จะกําหนดวา สิทธิในการไดรับชวยเหลือจากรัฐประเภทใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
กําหนดไดโดยไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไวโดยชัดแจง และไมกระทบ
ตอสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพดังกลาวคณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถกําหนดได                         
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวาคณะกรรมการ

                                                           
๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๘  
๒๒ โปรดพิจารณา  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๕/๒๕๔๑ วันที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๑ เรื่อง                

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหสาลรนัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตการใชบังคับตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญ 
ขอวินิจฉัยวาบุคคลใดบางไมอยูในขายหรือไดรับการยกเวนมิตองแจงเหตุอันควรที่ทําใหไมอาจไปใชเลือกตั้งได
ตามมาตรา ๖๘ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบุคคลในพระราชวงศตั้งแตพระองคเจาขึ้นไป ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวาการที่มีบทบัญญัติใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ อาจกระทบหรือกอความขัดแยงหรือไมสอดคลองกันกับ
หลักการเกี่ยวกับการดํารงอยูเหนือการเมืองและความเปนกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย บทบังคับตาม
มาตรา ๖๘ จึงไมใชกับพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและพระบรมราชวงศ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒ 
และ ๒๓ 



๔ - ๑๙ 

การเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสียสิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ สําหรับ
ผูเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ หรือแจงเหตุแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุอันสมควร
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ ไดหรือไม และตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรม
นูญที่ ๑๕/๒๕๔๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เร่ืองคณะกรรมการการเลือกตั้งขอคําวินิจฉัยใน
การเสียสิทธิของบุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้ง และไดวินิจฉัยสรุปไดวา บทบัญญัติตามมาตรา ๒๓ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดการเสียสิทธิไวไมสมบูรณและไมชัดเจน และใหอํานาจคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสียสิทธิดวย จึงเทากับเปนการใหอํานาจ             
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูกําหนดการเสียสิทธิและหลักเกณฑและวิธีการเสียสิทธิดังกลาว
โดยไมผานกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และ
มาตรา ๓๓๔ (๑) ดังนั้น  พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก                            
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ เปนอันใชบังคับมิได นอกจากนี้ ยังไดวินิจฉัยวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสียสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐสําหรับผูมีสิทธิเลือก
ต้ังที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดวย ซึ่งตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดโทษของ
ผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งเสียใหม โดยกําหนดใหผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และมิไดแจงเหตุหรือแจงเหตุ
แลวแตไมมีเหตุผลอันสมควร ตองเสียสิทธิทางการเมืองรวมทั้งสิ้น ๘ ประการ คือ 

 ๑. สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
 ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น  

๒. สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ ปก
ครองทองที่  

๓. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น  
 และสมาชิกสภาทองถิ่น  

๔. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่  
๕. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อ

เสนอกฎหมาย  
๖. สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามกฎหมายวา

ดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมายบัญญัติทองถิ่น  



๔ - ๒๐ 

๗. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

๘. สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมาย
วาด วยการลงคะแนน เสี ย ง เพื่ อถอดถอนสมาชิ ก  สภาท อ งถิ่ นห รือ ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น 
 

การเสียสิทธิทางการเมืองดังกลาวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได กําหนดใหเสียสิทธิ          
ต้ังแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

จากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ มีประชาชนไทยจํานวน     
๖๑,๔๖๖,๑๔๘ คน เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๔๒,๕๕๗,๕๘๓ คน มาใชสิทธิจริง ๓๐,๕๙๓,
๒๕๙ คน  (คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๙) นับวาเปนสถิติที่ สูงที่ สุดนับแตมีการเลือกตั้งในระบอบ            
ประธิปไตยไทย ทั้งนี้ เหตุที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวนมาก เกิดจากความเขา
ใจผิดในขอกฎหมายวา หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว จะถูกตัดสิทธิตางๆ ที่สงผลกระทบเปนอัน
มาก อาทิ สิทธิการรักษาพยาบาล หรือสิทธิในการนําบุตรเขาศึกษาในสถานศึกษา 

แตเมื่อมีการเลือกตั้งอีกครั้งเนื่องจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมประกาศรายชื่อผูได
รับคะแนนเสียงสูงสุดใหไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงตองมีการเลือกตั้งใหม ปรากฏวา 
ในการเลือกตั้งใหมที่เกิดขึ้นตอมา ผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งลดลง เนื่องจากผูมีสิทธิเลือก
ต้ังทราบวาการเสียสิทธิจะเปนเพียงการเสียสิทธิทางการเมือง มิใชการเสียสิทธิอ่ืน ซึ่งผูมีสิทธิเลือก
ต้ังเปนจํานวนมาก ไมใหความสําคัญสิทธิทางการเมืองดังกลาวนั้น นอกจากนี้ การเลือกตั้งใหมที่
เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของผู
สมัครรับเลือกตั้ง กอใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเกิดความเบื่อหนาย เพราะตองเสียเวลา และคาใชจายเปน
จํานวนมากในการกลับไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ภูมิลําเนาที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานจึงมีผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งลดลง สงผลกระทบตอความพยายามในการที่จะเพิ่มการมีสวนรวมทาง
การเมืองของประชาชน อันจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่
ควร 

 
(๒) การอํานวยความสะดวก ใหผูเลือกตั้งในประเทศดวยวิธีการใหลงคะแนน

ลวงหนา จะเปนชองทางใหทุจริตหรือไม  และเปนการอํานวยความสะดวกแทจริงหรือไม 
 

 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหมีประชาชนมีหนาที่ไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง ๒๓ ซึ่งหากผูใดไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได ตองแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมสามารถ
                                                           

๒๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๘ 



๔ - ๒๑ 

ไปใชสิทธิเลือกตั้งได ตอบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหมีหนาที่รับแจงเหตุไว 
ตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ๒๔  ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนผูแตงตั้งบุคคลผูรับแจง
เหตุของผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง การแจงเหตุนั้นอาจทําเปนหนังสือมอบหมาย
ใหผูอ่ืนไปยื่นแทน หรือสงหนังสือแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไปทางไปรษณียได โดย
ตองแจงเหตุกอนรับเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน ๒๕  
 สําหรับแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑเกี่ยวกับเหตุจําเปนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได
กําหนดใหเปนเหตุอันจําเปนของการไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ๒๖ โดยกําหนดแนวทางดังนี้ 

 ๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกลจากหนวยเลือก
ต้ังเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร อันทําใหไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได 
๒. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เจ็บปวย และไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได 
๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งพิการหรือสูงอายุไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได 
๔. ผูมีสิทธิเลือกตั้งเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และมิไดขอใชสิทธิลงคะแนนเลอืกตัง้ 

ณ ประเทศที่ตนเดินทางไป ตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๕. ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร 
๖. เหตุสุดวิสัยอื่นหรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
การแจงเหตุอันจําเปนดังกลาว ผูมีสิทธิเลือกตั้งตองแจงตอบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งใหเปนผูรับแจงเหตุ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ด
วัน ๒๗ แตหากผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถแจง  เหตุในชวงเวลาดังกลาวได ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
แจงเหตุดังกลาวตอบุคคลซึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งไดภายหลังจาก
การประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง และไดมี

                                                           
๒๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๑ 
๒๕ ระเบียบคณะคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒, ขอ ๑๑๖, 

ขอ ๑๑๗ และขอ ๑๑๘ 
  ๒๖ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๑๙ 

๒๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง 



๔ - ๒๒ 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งถูกประกาศราย
ชื่อสามารถแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดภายในหกสิบวัน นับแตวันประกาศรายชื่อ หาก
ปรากฏผลการพิจารณาวา เหตุที่แจงนั้นไมใชเหตุอันจําเปน จึงจะถือวาผูนั้นเสียสิทธิ ตามที่          
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ กําหนด ๒๘ 

เมื่อวิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งและการกําหนด
เกี่ยวกับการเสียสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควร ๒๙ ดังกลาว จะพบ
วา มีลักษณะที่เปนมาตรการเสริมซึ่งกันและกัน แตมาตรการทั้งสองลวนแลวแตสรางภาระหนาที่
ใหแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตองปฏิบัติทั้งสิ้น และเพื่อใหมาตรการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลเพื่อใหผู
มีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้งมากๆ  รัฐธรรมนูญไดกําหนดภาระหนาที่ของใหมีหนาที่ในอํานวย
ความสะดวกแกการไปใชสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการให    ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต
เลือกตั้งนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน ๓๐  รายละเอียดในเรื่องนี้ไดกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
การอํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้ง สามารถใชสิทธิลง

คะแนนได ถูกบัญญัติไวใน สวนที่ ๙ การลงคะแนนสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้ง 
ของหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถูกนํามาใชบังคับ
โดยบทบัญญัติมาตรา ๙๐ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา หลักการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งอยูนอกเขต
เลือกตั้ง แตอยูในประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดกําหนดวิธีการใน
การอํานวยความสะดวกไว คือ  การใชสิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง๓๑ 

                                                           
๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒  
๒๙ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ 

๓๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๖  
๓๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผ๔แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘๑ 



๔ - ๒๓ 

การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ได
ออกกําหนดรายละเอียด ไวในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ. ๒๕๔๒๓๒ โดยกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางมี 
๕ กลุม คือ 

๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งนอยกวา ๙๐ วัน 
๒. ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตน
มีสิทธิ 

๔. ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนตองไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
๕. ทหารกองประจําการ ทหารประจําการ ตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือขา
ราชการ ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบ
รอย เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นอกที่ต้ังที่ตนมีภูมิลําเนา 

 
การใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของบุคคลทั้ง ๕ กลุม สามารถไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ได ณ ที่เลือกตั้งกลางของเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยในทะเบียนบานกอนวันเลือกตั้ง กลาวคือ ผูที่อยู
นอกเขตเลือกตั้งตองเดินทางกลับไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ จังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 
(บุคคลกลุมที่ ๑ ตองใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
คร้ังสุดทาย) ในระหวาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหเปนวันลงคะแนนได๓๓  

แตการใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว กอใหเกิด
ปญหาสําคัญหลายประการ คือ 

๑. ประชาชนตองเดินทางกลับไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ จังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยูทําใหมี            
ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางไมมากนัก ถึงแมจะกําหนดวันใหไปใชสิทธิ
เลือกตั้งลวงหนาไดหลายวัน  

๒. เกิดชองทางการทุจริตการเลือกตั้ง เนื่องจากมีผูไปใชสิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
กลาง มิไดเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่แทจริง ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งหลาย
แหงไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นที่จังหวัด
ปทุมธานี เปนตน 

                                                           
๓๒ กําหนดไวในหมวด ๗ การใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูนอกเขตเลือกตั้ง ขอ ๑๔๑ - ๑๕๖ 
๓๓  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ กําหนดวันเลือกตั้งลวงหนา คือ ระหวาง

วันที่ วันที่ ๒๕ - ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 



๔ - ๒๔ 

 
การกําหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกลาว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากจะไม

คุมคาในการจัดใหมีการเลือกตั้งกลางแลว ยังไมสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะไป
ใชสิทธิเลือกตั้งได เพราะผูมีสิทธิเลือกตั้งตองเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ จังหวัดที่ตนมีชื่อใน
ทะเบียนบาน ทําใหเสียคาใชจายในการเดินทางและกอใหเกิดปญหาในการเดินทางไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทํางานในภาคเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
เปนการแขงขันกัน นายจางมักจะไมใหลูกจางเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพราะตองใชเวลาในการ
เดินทางไปใชสิทธิมาก ถึงแมจะมีกฎหมายกําหนดโทษของนายจางผูขัดขวางการไปใชสิทธิเลือก
ต้ังก็ตาม๓๔ นอกจากนี้ยังมีชองทางใหผูไมสุจริต กระทําการทุจริตการเลือกตั้งไดดวย 

(๓)การจัดใหคนที่อยูตางประเทศลงคะแนนไดในการเลือกตั้งระดับประเทศทุก
กรณี ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งใหม หรือเลือกตั้งซอม จะเปนการ
ใชจายเกินตัวหรือไม 

 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือก

ต้ังซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งสามารถมีสิทธิอออกเสียงเลือกตั้งตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาม
ที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา และตอมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา             
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา  ๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดในวันเลือกตั้ง แตในวันเลือกตั้งมีถิ่นที่
อยูนอกราชอาณาจักร ใหเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู หรือประเทศที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ซึ่งมีผลบังคับทั้งการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง  

ปรากฎวาปจจุบันมีชาวไทยตั้งถิ่นฐานและอพยพครอบครัวไปใชชีวิตตางประเทศจํานวน
มาก จากสถิติของกระทรวงการตางประเทศพบวามีผูมีสิทธิเลือก ที่อยูในประเทศตางๆ  ต้ังจํานวน 
๗๕๗,๐๐๐ คน และมาลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกจํานวน 
๒๖,๕๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๕๓ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในตางประเทศ และรอยละ ๓.๕ 
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ปรากฏวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่ลงทะเบียน มาใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในตางประเทศ จํานวน ๑๐,๓๐๒ คน 
คิดเปนรอยละ ๓๘.๗๙ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในตางประเทศ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งแรก ใชงบ
                                                           

๓๔ พราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎณและสมาชิก                
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๘ 



๔ - ๒๕ 

ประมาณ ๑๕.๙ ลานบาท คิดเฉลี่ยคาใชจายในการเลือกตั้งตอผูมีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคน เปนเงิน 
๕๙๘.๖ บาท ซึ่งถือไดวาเปนคาใชจายจํานวนมาก 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดเคยเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหการจัดการเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นฐานอยูนอกราชอาณาจักรกระทําเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปเทานั้น เนื่อง
จากไดพิจารณาเห็นวาการจัดการเลือกตั้งของผูมีถิ่นอยูนอกราชอาณาจักรกรณีการเลือกตั้งทั่วไป
ตองใชงบประมาณคอนขางสูง และในกรณีที่เปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางทั้งกรณีการพน
ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือสมาชิกวุฒิสภา เพราะสาเหตุที่ผู
นั้นถึงแกความตายหรือลาออกจากตําแหนง รวมทั้งกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานนั้นตองไป
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ตองจัดการเลือกตั้งนอกอาณาจักรดวยเชนกัน สงผลให ในการดําเนินการ
เลือกตั้งจะตองใชงบประมาณสูงในการที่จะจัดการเลือกตั้งในประเทศตางๆ ซึ่งตอมาไดและยกราง 
พระราชบัญญัติฯ เสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓๓๕ และในเดือนมกราคม 
๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีไดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบสรุปไดวาแมการขอปรับปรุง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
ประเด็นดังกลาวจะเปนเจตนาดีและไมเปนการตัดสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็
ตาม อีกทั้งตามกฎหมายยังถือวาเปนการอํานวยความสะดวก ไมใชเร่ืองของการมีสิทธิ แต        
คณะรัฐมนตรีเห็นวาหลักการของรางพระราชบัญญัติฯ ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอมานั้น
ยังเปนปญหาวาจะขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม และเกี่ยวกับหนาที่ของบุคคลในการไมใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ อีกดวย ประกอบกับหากจะมีการแกไขก็ควรจะแกไขใหครอบคลุม ปญหาไดกวางขวาง
กวานี้  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นวาควรจะถือปฏิบัติตามไปกอน๓๖ 

                                                           
๓๕ หนังสือที่ ลต ๐๐๐๕/๓๖๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายประกอบ               

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จากประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี 
 

๓๖ หนังสือที่ นร ๐๒๐๔/๓๖๕๔  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่องรางพระราชบัญญัติประกอบ                
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. (ใหจัดการเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไป) จากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  



๔ - ๒๖ 

ดังนั้น จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๔๓ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดใหมีการใชสิทธิเลือกตั้งในที่ลงคะแนนตาง
ประเทศใน ๕๖ ประเทศ โดยมีสถานทูตและสถานกงสุล ๗๖ แหง  รวมหนวยเลือกตั้งในตาง
ประเทศจํานวน ๙๑ หนวย แตอยางไรก็ดี แมจะมีผูมีสิทธิลงคะแนนกวาเจ็ดแสนคน ก็มีผูที่ลง
ทะเบียนลวงหนามาใชสิทธิเลือกตั้งเพียงรอยละ ๓๙.๕๓, จึงไมคุมคาในการจัดการเลือกตั้ง 

คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นวา ในการศึกษาเปรียบเทียบกับการใชสิทธิลงคะแนนของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่อยูนอกราชอาณาจักรหรือตางประเทศ พบวามีวิธีการที่นาสนใจ ซึ่งควรนํามาปรับปรุงใน
เร่ืองนี้ตอไป 

 
ตารางที่ ๑  สถิติการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางตางประเทศ 

การเลือกตั้ง 
จํานวนผูลงทะเบียน

ลวงหนา (คน) 
จํานวนผูมาใชสิทธิ

จริง (คน) คิดเปนรอยละ 

๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ๒๖,๕๕๘ ๑๐,๓๐๒ ๓๘.๗๙ 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๓  ๒๐,๗๖๙ ๔,๗๙๓ ๒๓.๐๘ 
๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ ๕,๔๐๕ ๕๐๖ ๙.๓๖ 
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๓  
 
ตารางที่ ๒ จํานวนคาใชจายในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

คาใชจาย รอบ ๑ รอบ ๒ รอบ ๓ 
คาใชจายรวม ๑๕.๙ ลานบาท* ๖ ลานบาท* ๓-๔ ลานบาท** 
ผู มี สิ ท ธิ ห นึ่ งค น : 
บาท 

๕๙๘.๖ บาท* ๒๘๘ บาท* ๕๓๕-๗๑๔ บาท** 

ผู ใช สิทธิหนึ่ งคน : 
บาท 

๑,๕๓๔ บาท* ๑,๒๕๑ บาท* ไมปรากฏ 

ที่มา: ศูนยประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร, ๒๕๔๓ 
 
ตารางที่ ๓ แสดง ๕ ภูมิภาคแรกที่มีผูใชสิทธิสูงสุด 

ประเทศ จํานวน (คน) 
สหรัฐอเมริกา ๑๐,๑๖๐ 
เอเชียตะวันออก ๗,๕๕๔ 
ยุโรป ๔,๙๗๑ 
ตะวันออกกลาง ๔,๔๗๓ 



๔ - ๒๗ 

ประเทศ จํานวน (คน) 
แปซิฟคใต ๓๑๙ 
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๓ 
 
ตารางที่ ๔  แสดงจํานวนผูใชสิทธิในประเทศที่มีผูใชสิทธิเกิน ๑,๐๐๐ คน  

ประเทศ ผูมีสิทธิ (คน) 
จํานวนรอยละของผู
ใชสิทธิ (ครั้งแรก) 

จํานวนผูใชสทิธิรอยละ 
(ครั้งที่สอง) 

สหรัฐอเมริกา ๙,๐๔๘ ๔๓ ๒๑ 
ไตหวัน ๒,๙๙๘ ๑๐.๖ ๔.๖ 
อิสราเอล ๑,๙๒๖ ๕.๖ ๒.๘ 
จีน ๑,๖๙๕ ๔๔ ๔๐ 
เยอรมัน ๑,๒๘๐ ๓๐ ๑๒.๓ 
สวีเดน ๑,๐๔๗ ๒๗.๗ ๑๘.๕ 
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๓ 
 
ตารางที่  ๕ สถิติการใชสิทธิลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางในประเทศ 

วันที่ทาํการเลือกตั้ง 

จํานวนที่
เลือกตั้ง

กลางในตาง
ประเทศ 

จํานวนหนวย
เลือกตั้ง 

ทั่วประเทศ 
ผูมาใชสทิธ ิ ผูมีสิทธลิงคะแนน 

๔  มีนาคม ๒๕๔๓ 
 
๒๙ เมษายน ๒๕๔๓ 
 
๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

๔๑๓ 
 

๒๖๔ 
 

๗๔ 

๘๗,๐๐๗ 
 

๕๔,๐๕๖ 
 

๑๖,๙๘๒ 

๖๑๒,๔๗๑ 
 

๒๗๗,๑๐๘ 
 

๑๑,๙๓๖ 

๔๒,๔๕๙,๙๙๕ 
 

๒๙,๔๔๓,๗๓๘ 
 

๘,๐๐๑,๒๖๔ 
ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๓ 
 

ง. การนับคะแนน 
การนับคะแนนการเลือกตั้ง  นับเปนประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกตั้ง        

เนื่องจากเปนขั้นตอนที่เปนการชี้ผลของการเลือกตั้งวาบุคคลใดจะไดรับการประกาศชื่อและรับรอง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภา และเปนขั้นตอนที่ทําใหทราบถึงเจตนารมณ
ของประชาชนวาประสงคใหบุคคลใดเขาไปทําหนาที่เปนผูแทนของตน  จากบทเรียนในการเลือก



๔ - ๒๘ 

ต้ังสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา และจากการวิเคราะหถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่จะเกิดขึ้น พบวามีประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการนับคะแนนดังตอไปนี้ 

(๑) การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จุดเดียว   กฎหมาย
กําหนดใหรอหีบบัตรเลือกตั้งมาพรอมกันทั้งหมดจึงจะเปดหีบเพื่อนับได     ถาหีบมาไม
ถึงเพียง ๒ - ๓ หีบหรือสูญหายไป จะทําอยางไร 

 
หลักเกณฑในการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความแตกตางจาก

การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่สําคัญ กลาวคือ การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายไดกําหนดใหกระทํา ณ ที่เลือกตั้ง๓๗  ของหนวยเลือกตั้งนั้น  สวนการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นใหกระทําที่สถานที่นับคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น และตองนําบัตรเลือก
ต้ังทั้งหมดของเขตเลือกตั้งนั้นมาเทรวมกัน๓๘ โดยจะเริ่มนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นได ก็ตอเมื่อมีการสงหีบบัตรเลือกตั้งจากหนวยเลือกตั้งทุกแหงในเขต
เลือกตั้งนั้น  มายังสถานที่นับคะแนนครบถวนทุกหนวยเลือกตั้งแลว๓๙   

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมา  การนับคะแนนซึ่งกระทํา ณ ที่เลือกตั้งของ
หนวยเลือกตั้ง เมื่อส้ินสุดเวลาลงคะแนน  คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง สามารถดําเนินการ
นับคะแนนไดทันที ทําใหไมเกิดปญหาอันเกิดขึ้นเนื่องจากหีบบัตรเลือกตั้งไปไมถึงยังที่นับคะแนน 
แตจะเกิดปญหาอื่นๆ จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นับคะแนน เชน การกรอกแบบฟอรมตางๆ 
ไมถูกตอง หรือมีปญหาเกี่ยวกับการนับคะแนนผิดพลาด มีการโตแยงจากผูสมัครขอใหนับคะแนน
ใหม ทําใหตองนับคะแนนใหมหรือเมื่อผลการนับคะแนนไมตรงกับคร้ังแรกก็จะมีการโตแยงผลการ
นับคะแนน ตองนับคะแนนใหมเปนครั้งที่สอง เปนเหตุใหตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเปนเวลามาก สงผลตอความลาชาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทานั้น   

แตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การที่กฎหมายกําหนดสถานที่นับคะแนน ณ 
เขตเลือกตั้งนั้น  นอกจากอาจมีปญหาในลักษณะเชนเดียวกับที่เกิดกับการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เชน กรรมการนับคะแนนปฏิบัติไมถูกตอง หรือนับคะแนนผิดพลาดแลว  ยังอาจ
เกิดปญหาสําคัญเพิ่มอีกประการหนึ่งก็คือ การขนหีบบัตรเลือกตั้งจากที่เลือกตั้งหรือหนวยเลือกตั้ง

                                                           
๓๗  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๐  วรรค ๓ 
๓๘  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๑๐๔ วรรค ๔ 
๓๙  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๖๘ วรรค ๑ 



๔ - ๒๙ 

ไปยังที่นับคะแนนจะมีวิธีการอยางไรที่ทําใหหีบบัตรเลือกตั้งไปถึงที่นับคะแนนไดอยางรวดเร็ว 
ครบถวนและถูกตอง เพราะหากหีบบัตรมาไมครบทุกหีบขาดไปแมเพียงหีบบัตรเดียวก็จะสงผล
กระทบตอการนับคะแนนหลายประการ ดังตอไปนี้ 

๑. ไมสามารถนับคะแนนการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นได เพราะกฎหมายมิไดบัญญัติ
ถึงวิธีการในการแกไขไวโดยชัดแจงวาจะใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการอยางไร 

  ๒. การนําจํานวนคะแนนเสียงที่ลงใหพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อ  (Party List) 
ไมสามารถนําไปคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองได เนื่องจากใน
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรัฐธรรมนูญกําหนดใหใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะตองรอผล
คะแนนจากทุกเขตเลือกตั้งใหครบถวนกอน อาจทําใหไมสามารถประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อไดทั้งหมด 

๓. เมื่อไมสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได   และทําใหการจัดตั้งรัฐบาลบริหารราช
การแผนดินตองลาชาออกไป   รัฐบาลรักษาการยังคงตองทําหนาที่บริหารราชการแผนดินตอไป     
ซึ่งอาจจะขัดตอมาตรา ๒๐๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ประสงคจะใหมีรัฐบาลใหม
จากการเลือกตั้งครั้งนั้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก  

สําหรับการวิเคราะหถึงสาเหตุของการที่หีบบัตรเลือกตั้งจะไปถึงที่นับคะแนนไมครบถวน
นั้น  สามารถแบงไดเปน ๒ สาเหตุกวางๆ คือ   

๑. เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ 
๒. เกิดจากความตั้งใจของบุคคลบางคนหรือบางกลุม ที่จะขัดขวางมิใหมีการนําหีบบัตร

เลือกตั้งไปถึงที่นับคะแนน  เพื่อมิใหมีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 
หรือเพื่อเปล่ียนแปลงผลของคะแนนในหนวยเลือกตั้งนั้น  โดยประสงคตอผลเพื่อให          
ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดไดรับการเลือกตั้ง (รายงานการประชุมคณะผูทรงคุณ
วุฒิฯสถาบันพระปกเกลา  วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓)   

 
(๒)  การนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนเพียงแหงเดียว จะมีวิธีการอยางไร จึง

จะทําใหประชาชนไดรูเห็นไดดวย ที่ผานมาเมื่อมีผูสมัครเปนจํานวนรอย ประชาชนที่ยืน
อยูหนาคูหายังดูไมทัน 

 
รัฐธรรมนูญกําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให

ดําเนินการนับคะแนนทุกหนวยเลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปดเผย                 
ณ  สถานที่แหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น๔๐ และกฎหมายกําหนดวาจะเริ่มนับ
                                                           

๔๐  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๑๐๔ วรรค ๔ 



๔ - ๓๐ 

คะแนนไดตอเมื่อมีหีบบัตรเลือกตั้งมาถึงที่นับคะแนนครบถวนแลว๔๑  และเพื่อใหการนับคะแนน
เปนไปอยางเปดเผยและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
การนับคะแนน๔๒  และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง   คณะกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง๔๓ 

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดวิธีจัดสถานที่นับคะแนน การ
รับ ตรวจ เปด และตรวจสอบเอกสารตางๆ และกําหนดใหมีกรรมการนับคะแนนแบงเปนประเภท
ตางๆ ไดแก กรรมการนับคะแนนฝายรับหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งมี ๒ ชุด คือ ชุดแรกทําหนาที่รับ 
และตรวจสอบหีบบัตรกับจํานวนเอกสารวาครบถวนถูกตองหรือไม  ตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกตั้ง  
ตรวจสอบความถูกตองของหีบบัตร  และตรวจสอบการจดแจงในรายงานในกรณีที่กรรมการ
ประจําหนวยมาไมครบ หากไมถูกตองใหแจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต เพื่อรวมในการ
ตรวจสอบจนกวาจะถูกตอง  และชุดที่สองทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการสงหีบ
บัตรเลือกตั้งของกรรมการชุดแรก  หากถูกตองสงใหคณะกรรมการนับคะแนนฝายหีบบัตร  และให
นับบัตรเลือกตั้งเปรียบเทียบกับบัญชีรายชื่อและรายงานการใชสิทธิของผูมีสิทธิเลือกตั้ง๔๔ และ
กําหนดใหมีกรรมการนับคะแนนฝายรักษาหีบบัตรเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนฝายรวม
บัตรเลือกตั้ง  และกรรมการนับคะแนนฝายนับคะแนน   

กรรมการนับคะแนนฝายนับคะแนน คนแรกทําหนาที่คลี่บัตรเลือกตั้งสงใหกรรมการ
คนที่สอง กรรมการคนที่สอง วินิจฉัยวาบัตรดีหรือไม  หากเปนบัตรดีใหขานวา “ดี” และขานหมาย
เลขผูสมัครหรือหมายเลของพรรคการเมือง จากนั้นชูบัตรเลือกตั้งขึ้นโดยเปดเผยใหผูที่อยูในที่นับ
คะแนนเห็น หากเปนกรณีที่ทําเครื่องหมายในชองไมลงคะแนนใหขานวา “ไมลงคะแนน” แลวชู
บัตรเลือกตั้งขึ้น เปดเผยใหผูที่อยูในที่นับคะแนนไดเห็นดวย แตถาเปนบัตรเสีย ใหกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสลักหลังวา “เสีย” พรอมระบุเหตุที่เสีย และลงลายมือชื่อกํากับไมนอย
กวา ๓ คน กรรมการคนที่สาม ทําหนาที่แยกบัตรดีบัตรเสีย และกรรมการคนที่ส่ี ทําหนาที่กรอก
คะแนนในกระดาน๔๕ 

                                                           
๔๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๑  มาตรา ๖๘ วรรค ๑ 
๔๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา  ๖๙  วรรค ๑ 
 ๔๓  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ 
(๒) 

๔๔  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  ขอ ๗ 
๔๕  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  ขอ ๑๐ 



๔ - ๓๑ 

การที่กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนดังกลาวมาแลวขางตน  ประกอบกับในขณะที่มี
การนับคะแนนนั้น เจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับตางๆ อาทิเชน กรรมการการ
เลือกตั้งประจําเขต  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต  และเจาหนาที่อ่ืนๆ   อีกทั้งยังมีผูแทน
ของพรรคการเมืองที่สงมารวมในการนับคะแนน  ทําใหมีการตรวจสอบในการนับคะแนนในแตละ
ข้ันตอน   ในการตรงกันขามกับการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกําหนดใหนับคะแนน ณ 
ที่เลือกตั้งหรือหนวยเลือกตั้ง  ที่ใหเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้งทําหนาที่ในการนับคะแนน มิไดมี
การกําหนดเจาหนาที่ใหทําหนาที่นับคะแนนโดยตรง   

ประชาชนก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปดวย
ความถูกตองได โดยการอยูรวมในสถานที่นับคะแนนในขณะที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง หากการ
นับคะแนนมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะชวยทักทวงหรือคัดคานการนับคะแนนเพื่อใหมีการนับ
คะแนนใหมได ซึ่งการที่กําหนดใหกรรมการนับคะแนนฝายนับคะแนนคนที่สองขานวาเปนบัตรดี      
และขานหมายเลขแลวชูบัตรเลือกตั้งขึ้นโดยเปดเผยนั้นก็เพื่อใหประชาชนสามารถเห็นไดวาการ
ขานหมายเลขนั้นเปนไปโดยถูกตอง แตในทางปฏิบัตินั้นการชูบัตรเลือกตั้งอาจกระทําโดยรวดเร็ว 
ชูบัตรขึ้นไมสูง หรือทําอยางอื่นๆ ซึ่งทําใหประชาชนไมสามารถมองเห็นและชวยตรวจสอบการนับ
คะแนนได    
    

(๓) ปจจุบัน คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจับพิรุธไดจากการนับบัตรของ
แตละหนวย เพราะเมื่อพบวาคะแนนของแตละหนวยเปนของผูสมัครเพียงคนเดียว จึง
สามารถนําไปประกอบการพิจารณารวมกับคํารองเรียนได แตกรณีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่ใหมานับรวมกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอาศัยอะไรในการจับ
พิรุธดังกลาว 

 
การกําหนดใหการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ ที่เลือกตั้งหรือหนวยเลือกตั้งมี

ผลดีตอการตรวจสอบการเลือกตั้ง คือคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจับพิรุธเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดได โดยพิจารณาไดจากการนับคะแนน เพราะเปนการนับคะแนนเฉพาะของแตละ
หนวยเลือกตั้ง หากมีการลงคะแนนในลักษณะที่ผิดปกติ และมีการรองเรียนเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดในหนวยเลือกตั้งนั้นเขามาก็สามารถที่จะเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบถึงความผิด
ปกติได เพราะเมื่อพบก็จะนํามาใชประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําอันทําใหการเลือกตั้ง
ไมสุจริตและเที่ยงธรรมได ในขณะเดียวกันก็มีขอเสียคือ ทางฝายพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับ
เลือกตั้งสามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งรับเงิน
หรือส่ิงของ หรือรับวาจะชวยสนับสนุนผูสมัครรายใดแลวไดกระทําการลงคะแนนใหหรือไม ซึ่งจะ
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นําไปสูการขมขูผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูนําชุมชนหรือหัวคะแนน หรืออาจกอใหเกิดความรุนแรงอยางอื่น
ได   

การที่กฎหมายกําหนดใหนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ณ สถานที่นับ
คะแนนของเขตเลือกตั้ง โดยใหนําหีบบัตรเลือกตั้งของทุกหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมารวมกัน
ใหครบถวนกอนจึงเริ่มนับคะแนนได ก็เพื่อชวยแกปญหาเกี่ยวกับขอเสียของการนับคะแนน ณ ที่
เลือกตั้งนั่นเอง เปนการชวยสงเสริมหลักการใชสิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ไมตองอยูภายใตอาณัติหรือ
ขอผูกพันใดๆ  ทั้ งสิ้น  แตก็มีขอเสียของการนับคะแนนรวมกัน  ณ  เขตเลือกตั้ ง  คือ  หาก               
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใชมาตรฐานในการสั่งกับการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
เชนเดียวกับที่ใชส่ังกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จะสงผลใหตองมีการจัดการเลือกตั้งใหมในทุก
หนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากวาไมสามารถตรวจสอบ และ  แบงแยกไดวามีการ
กระทําความผิดในหนวยเลือกตั้งใดจึงตองสั่งใหเลือกตั้งใหมในทุกหนวยเลือกตั้ง  ทําใหสูญเสียงบ
ประมาณในการจัดการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก   
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บทที่ ๕ 
 

ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นก็เพื่อใหมีองคกรที่ทําหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ
การเลือกตั้งในทุกระดับ  รวมทั้งการออกเสียงประชามติให เปนไปโดยสุจริตละเที่ยงธรรม               
ในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการเลือกตัง้
คร้ังแรกในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และในการเลือกตั้งอีกหลาย
คร้ัง ซึ่งทุกครั้งอยูในการควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชนเดียวกัน แตเนื่อง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหม ที่จึงยังมีความเชี่ยวชาญในการควบคุม
ตรวจสอบการเลือกตั้งไมมากนัก ประกอบกับขาดบุคลากรของตนเองจึงกอใหเกิดปญหาในการ
ควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนอันมาก คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นวาปญหา                         
ดังกลาวเปนประเด็นปญหาอันสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีกําลังคนของตนเองและขีดความเชีย่วชาญใน
การสืบสวนสอบสวนเองไดทั้งหมด และเมื่อฝายสอบสวนไดดําเนินการแลวก็จะตองสงมา
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ถาเปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซ่ึง
จะมีถึง ๔๐๐ เขต บวกกับการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่ออีก ๗๖ จังหวัด คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะทําอยางไร จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางรอบคอบและภายในเวลาอันรวด
เร็ว 
   
 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ
สภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การออกเสียงประชามติและกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น๑   
และในกรณีที่มีผูคัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมายหรือปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อไดวา กอนไดรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ ผูใดไดรับการเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม๒ คณะกรรมการการ

                                                        
๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ (๓) 
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๗ 
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เลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน ซึ่งในการดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ในดานการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท รวมทั้ง ตองมีความเขาใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
 อยางไรก็ตาม โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ             
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด๓ และมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน     
คณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นตรงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง๔  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และหนวยงานธุรการดังกลาวเปนองคกรที่ไดรับการจัดตั้งใหม ในระยะเริ่มแรก จึงยังไมมีความ
พรอมทางดานบุคลากร ตองอาศัยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานหรือ                     
ลูกจางของหนวยราชการ ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  ซึ่ง                   
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอใหมาเปนพนักงานหรือลูกจางใน สํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ต้ังเปนการชั่วคราวหรือขอใหมาชวยปฏิบัติราชการเปนสวนใหญ มีการรับบุคลากรเขามาบางก็อยู
ในลักษณะของผูชวยปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิไดมรฐานะเปนพนักงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จนกระทั่งในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไดมีคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๒/๒๕๔๓  เร่ืองการบรรจุและแตงตั้งพนักงานใหดํารง
ตําแหนงในดานกิจการตางๆ ภายในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๑๑๕ ราย              
ซึ่งเปนการบรรจุภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งในจํานวนพนักงานทั้ง
หมดนี้  เฉพาะในสวนของดานกิจการสืบสวนและวินิจฉัย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานดานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ต้ังวาดวยวิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏวา จากการจัดกรอบอัตรากําลังในป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนปที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภาในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น มีกรอบอัตรากําลังพนักงานประจําดานกิจการสืบสวน

                                                        
๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๕ 
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๘ 
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สอบสวนและวินิจฉัย เพียง ๑๔ คน โดยแบงเปนพนักงานในสวนของสํานักงานสืบสวน จํานวน ๗ 
คน และสํานักวินิจฉัย จํานวน ๗ คน ในตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดานกิจการสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัย 

๒. ผูอํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวน 
๓. ผูอํานวยการสํานักวินิจฉัย 
๔. รองผูอํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวน 
๕. ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
๖. ผูอํานวยการฝายสืบสวนสอบสวน 
๗. ผูอํานวยการฝายอํานวยการ 
๘. เจาพนักงานเลือกตั้ง  ๔   จํานวน  ๑  ตําแหนง 
๙. เจาพนักงานเลือกตั้ง  ๓  จํานวน ๓  ตําแหนง 
๑๐. เจาพนักงานเลือกตั้ง  ๒ จํานวน ๓  ตําแหนง 

 อัตรากําลังดังกลาว จะเห็นไดวา ไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดในพื้นที่ทั่วประเทศ 
จํานวน  ๗๖ จังหวัด  นอกจากนี้ ในส วนอัตรากําลั งด านนี้ ในสวนภูมิภาค  คือสํานักงาน                           
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยังไมมีอัตรากําลังดานนี้ และเนื่องจากตามระเบียบ              
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีเขตอํานาจพิจารณาเรื่องรองเรียนปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหรืออางวาเกิด
ข้ึนในเขตจังหวัดของตน ในระยะเริ่มแรก จึงยังไมมีความพรอมในดานบุคลากรที่จะทําหนาที่ดาน
สืบสวนสอบสวนเชนกัน ตองขอยืมบุคลากรจากหนวยราชการ และ    รัฐวิสาหกิจ มาชวยปฏิบัติ
งานเชนเดียวกัน  
 ในชวงระหวางมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒  ดานกิจ
การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย มีขาราชการมาชวยปฏิบัติงาน จํานวนทั้งสิ้น ๕๖ คน  จากสํานัก
งานตํ า รวจแห งชาติ  จํ าน วน  ๓๕ คน   กระท รวงกลาโหม  จํ าน วน  ๑๑ คน  สํ านั ก งาน                   
คณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๖ คน  กระทรวงยุติธรรม จํานวน ๑ คน สํานักงานเลขาธิการ     
สภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑ คน  กระทรวงมหาดไทย  จํานวน ๑ คน  สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  จํานวน ๑ คน  โดยขาราชการที่มาชวยปฏิบัติราชการสวนใหญ
จะไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน เนื่องจากเปนผูมีประสบการณดานการสืบสวน
สอบสวนกฎหมาย และการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท และในการแบงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสืบสวนสอบสวนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนนั้น 
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เนื่องจากมีจํานวนบุคลากรที่จํากัด สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงแบงเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวนออกเปนชุดปฏิบัติการ โดยกระจายไปปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ถึงแมจะไดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดาน แตงานดานนี้ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเปนงานใหม และ
มีลักษณะเฉพาะ บุคลากรบางสวนยังยึดติดกับการทํางานจากหนวยงานเดิมจึงยังมีการปฏิบัติ
งานที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูเสมอๆ  
 สําหรับในสวนของเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดนั้น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
กําหนดใหการแตงตั้งเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนควรแตงตั้งจากพนักงานผูมีความรูทางกฎหมาย
หรือการสืบสวนสอบสวนและมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในกรณีที่ไมมีพนักงานที่มี        
คุณสมบัติดังกลาวใหแตงตั้งบุคคลอื่น  ซึ่งมี คุณสมบัติดังกลาวจากหนวยงานของรัฐ หรือ              
สภาทนายความเขามาทําหนาที่แทนก็ได การแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนควรแตงตั้ง
ใหมีกําหนดระยะเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้ในการแตงตั้ง ควรพิจารณาแตงตั้งเปนชุดเจาหนาที่สืบสวน
สอบสวน จํานวนไมเกิน ๓ คน ในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสมาชิก ๓ คน แตไมเกิน ๕ คน และใหแตง
ต้ังเพิ่มตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีในแตละจังหวัด 
 กลาวโดยสรุปแลวในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดวา
ยังมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ดานการตรวจสอบการเลือกตั้ง เนื่องจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้งยังไมมีจํานวน เจาหนาที่สืบสวนสอบสวนที่มีความรูความสามารถและมี
จํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนในชวงระหวางการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ
เปนการสืบสวนสอบสวนที่ตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยโดยพลัน ซึ่งในการปฏิบัติ
งานดานสืบสวนสอบสวน จําเปนตองมีความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง
กระบวนวิธีการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดวยเชนกัน 
 
 (๒) กอนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบวา มี
การทุจริตอยางชัดแจง หรือเกิดความไมเปนธรรมอยางชัดเจน จะสมควรใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการตัดไฟเสียแตตนลมไดมากนอยเพียงไร 
   
 ประเทศไทยไดจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑๙ คร้ัง โดยมี
การใชมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งหลายประการเพื่อควบคุมการตรวจสอบผูสมัคร
รับเลือกตั้ง เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเกิดความ
บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตอยางไรก็ตาม การควบคุมและตรวจสอบการ
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เลือกตั้งที่ผานมาคอนขางจะมีปญหาในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งหลายประการ     
ตอมา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ (มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐) มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งคอนขางมาก จากเดิมที่มีแตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เพียงอยางเดียว เปนระบบการเลือกตั้งที่มีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ๒ แบบ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งเขตเดียวเบอรเดียว 
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ
สภา๕ รวมทั้งใหมีออกเสียงประชามติดวย อันเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย  
 ในกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง 
และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การคณะกรรมการเลือกตั้ง๖ เห็นวาผูใดกระทําความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นปรือผูบริหารทองถิ่นใหมีอํานาจแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนิน
การสอบสวน และใหมีอํานาจดําเนินการฟองคดีตอศาลไมวาจะเปนเรื่องในทางแพง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง โดยใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา๗ 
 
 โดยที่ปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง๘ คือ 
เร่ืองที่จะตองมีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๑๔๕ (๓) และมาตรา ๑๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ .ศ. ๒๕๔๐ และมาตรา ๑๐ (๖) แหงพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งการคัดคานการเลือก
ต้ังตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ลวนแตเปนเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่จัดใหมีการสบืสวนสอบ
สวนหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดทั้งสิ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึน เพื่อใชเปนระเบียบ

                                                        
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘   
๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ 
๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ 
๘ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง        
ประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูริหารทองถิ่น 
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กลางมี เนื้อหาครอบคลุมการสืบสวนสอบสวน เร่ืองรองเรียน ปญหา หรือขอโตแยง อันเกิดขึ้นจาก
การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร 
ทองถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ เพื่อนําไปสูการวินิจฉันชี้ขาด โดยคณะกรรมการการเลือก
ต้ัง และออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีการพิจารณาการคัดคานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใชเปนหลักเกณฑและวิธีการที่ใช
เฉพาะกรณีที่มีการคัดคานการเลือกตั้งตามบทบัญญัติต้ังแตมาตรา ๙๔ – ๙๗ ในหมวด ๓ การคัด
คานการเลือกตั้ง ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเบื้องตนสามารถแบงแยกเรื่องที่ตองมีการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดไดตามระเบีบยดังกลาว ดังนี้  

๑. เร่ืองที่มีการรองเรียน เปนกรณีที่มีบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายและไดมีการรองเรียน
วามีการฝาฝนหรือมีการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง๙ ทั้งนี้ สามารถแบงแยกการกระทําซึ่งเปนเหตุใหนํามารองเรียนออกเปน ๒ ประเภท 
ดังนี้ 

๑.๑ เร่ืองที่มีการกระทําที่เปนการฝาฝนตอขอหามที่กฎหมายไดบัญญัติข้ึนเชนกรณีที่
ผูสมัครรับเลือกตั้งจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเสียงใหแกตนเองหรือผูสมัครหรือพรรคการ
เมือง หรืองดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือผูซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐใช
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใดๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมือง๑๐ หรือกรณีที่เจาบานไดแจงยายบุคคลใดเขาทะเบียนบานของตนโดยที่บุคคลนั้นมิ
ไดอาศัยอยูจริง เปนตน 

๑.๒ เร่ืองที่มีการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมาย ไดแกกรณีที่ผูสมัครรับ
เลือกตั้งไดรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันไดสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งอื่นดวย หรือกรณีที่พรรคการเมืองไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยที่บุคคลใน
บัญชีรายชื่อนั้นมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

๒. เร่ืองที่ไมมีการรองเรียน แตปรากฏวาเปนเรื่องที่มีลักษณะของการกระทําที่เปนการฝา
ฝนหรือการกระทําที่ไมเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนเรื่องที่ไมจําเปนตองมีผูรองเรียน ไดแก 
เร่ืองที่       คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เลขาธิการ หรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดพบการฝาฝนหรือการกระทํา

                                                        
๙ เพิ่งอาง 
๑๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ 
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ที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรณีปรากฏหลัก
ฐานอันควรเชื่อวา กอนไดรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือ ผูบริหารทองถิ่น ผูใดไดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือได
รับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อัน
เปนการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได
วา การออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย๑๑ 

๓. เร่ืองอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ซึ่งเจาพนักงานผูดําเนินการ
เลือกตั้ง อันไดแก เลขาธิการ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ฯลฯ ไดออกโดยใชอํานาจ
ตามหนาที่ที่มีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด มติหรือคําสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง๑๒ 

๔. เร่ืองคัดคานการเลือกตั้ง เปนกระบวนวิธีการพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณี
ที่มีการคัดคานวา การเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือของเขตเลือกตั้งมิไดเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม หรือกรณีคัดคานการใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือของ
พรรคการเมือง๑๓ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการในเรื่องประเภทดังกลาวขางตนแลว      
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลันดวยคะแนนเสียงการลงมติตองกระทําโดย
คะแนนเสียงเอกฉันท และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองระบุขอเท็จจริงและเหตุผล 
และลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งทุกคน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากเปนกรณีที่คณะกรรมการเปนผูดําเนินการ
ใหเกิดผลตามคําวินิจฉัยไดเอง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตองหรือมีคําสั่งใหผูถูกรองเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองดัง
กลาวดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่      

                                                        
๑๑ รัฐธรรมนูญ แห งราชอาณ าจักรไทย  พ .ศ . ๒๕๔๐ มาตรา  ๑๔๗ และขอ  ๖๓ ของระเบี ยบ                    

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ เปนการกําหนดขึ้นเพื่อรองรับการวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงอันเกิดจากการปฏิบัติของ     

เจาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองและเสริมกระบวนการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ (๖) แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๑๔๕ (๓) ของรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๔- ๙๗ ประกอบมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
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ถูกตองได หรือในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนกรณีที่เกี่ยวของกับการที่ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมหรือการ
ลงคะแนนใหมหรือการนับคะแนนใหม คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําวินิจฉัยใหมีการดําเนิน
การดังกลาวก็ได 

การดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการดังกลาวหากดําเนินการเสร็จส็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองแจงไปยังสภาที่ ผูซึ่ ง            
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมเปนสมาชิกอยูเพื่อทราบเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
ของบุคคลนั้นทันที 
 แตอยางไรก็ตาม ถึงแมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอํานาจกําหนดวิธีการพิจารณา
ตางๆ ในการวินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวขางตน แตก็ไมปรากฎ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใหอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการแกผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือทุจริตการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งใหพนจากกระบวนการ
เลือกตั้งได ทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ในระหวางที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือก
ต้ังจนถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพียงสืบสวนสอบสวนหาขอเทจ็จริงเพือ่นาํ
ไปพิจารณารวมตามขั้นตอนของกระบวนการในการเลือกตั้งที่สามารถดําเนินการได  คือ นําไป
พิจารณารวมกับการพิจารณาประกาศรับรองหรือไมรับรองผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือการคัดคาน
เลือกตั้งเทานั้น แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวบางสวนในกรณีที่
มีการประกาศผลการรับรองแลวและใหมีการเลือกตั้งใหมโดยออกระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ต้ังวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ในขอ ๖ 
ทวิ กําหนดให ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศผลการเลือกตั้ง
เกินกวาหนึ่งครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจวินิจฉัยโดยใชคะแนนเสียงเอกฉันทใหถือวาผู
สมัครรับเลือกตั้งผูนั้น มิไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหมอีก และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดอาศัยระเบียบดังกลาว ส่ังใหผูสมัครรับเลือกตั้งหลายรายมิไดเปนผูสมัครในการเลือกตั้ง
ใหม ๑๔  

                                                        
๑๔ กอใหเกิดศัพททางการเมืองขึ้น เรียกวา การให “ใบแดง” แกผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนเหตุใหมีการ

เลือกตั้งใหมตั้งแต ๒ ครั้งขึ้นไป เชน กรณีของนางพรทิพย ธนศรีวนิชชัย  ผูสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งจังหวัด
อุดรธานี และนายนิรันดร จิวะสันติการ ผูสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งจังหวัดลําปาง เปนตน 
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 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการตามระเบียบดังกลาว เพื่อแกปญหาและเปนการ
ตัดไฟแตตนลมสวนหนึ่ง แตก็เกิดปญหาติดตามมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยตามคํารอง
และเอกสารที่ผูตรวจการแผนดินของ     รัฐสภาไดสงมายังศาลรัฐธรรมนูญ กรณี นางพรทิพย  ธน
ศรีวนิชชัย รองวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดรับหนังสือรองเรียนจากนางพรทิพย ธนศรีวนิช
ชัย ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุดรธานี วา การที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓ เพิ่มความเปนขอ ๖ ทวิ ของระเบียบ      
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ความวา “ในกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมประกาศผลการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดเกินกวาหนึ่งครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจวินิจฉัยโดยใชคะแนนเสียงเอกฉันทใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น มิไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ใหมอีก” แลวคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยระเบียบ ดังกลาวสั่งใหนางพรทิพย ธนศรีวนิชชัย 
เห็นวา ระเบียบ ดังกลาวขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยชัดแจง จึงมี
หนังสือรองเรียนมายังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อขอใหใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๙๘ เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญได
วินิจฉัยวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่กําหนดวา “ขอ ๖ ทวิ ในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมประกาศผลการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดเกินกวาหนึ่งครั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงเอกฉันท ใหถือวาผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น มิไดเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอีก” ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ซึ่งบัญญัติให คณะกรรมการการเลอืกตัง้
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี”… (๗) ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวย
เลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง หรือส่ังใหมีการนับคะแนน
ใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ 
ไมไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณาที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด” นั้น เปนการออกหลักเกณฑที่มีสาระเกินมาตรา ๑๐ (๗) ใหอํานาจไว แม                 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอางวาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เปนการออกตามความ
ในมาตรา ๑๐ (๗) ตอนทาย ที่บัญญัติวา “ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณาที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด” ก็ใชเปนขออางที่ไมอาจรับฟงได เพราะมาตรา ๑๐ (๗) บัญญัติอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวเพียงสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม หรือออกเสียงประชามติใหม หรือ
ส่ังใหมีการนับคะแนนใหมเทานั้น นอกจากนี้ระเบียบดังกลาวมีสาระเปนการ จํากัดสิทธิของบุคคล
ไมใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนการบัญญัติเพิ่มลักษณะตองหามมิใหใชสิทธรัิบ



๕ - ๑๐  

เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๖ บัญญัติไว จึงเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะ
เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๖ มิอาจกระทําได อีกทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่งบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวน
แต โดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได” ดวย เมื่อสิทธิ
ของบุคคลในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว เมื่อมีคุณ
สมบัติครบถวนตามมาตรา ๑๒๕ การจํากัดสิทธิดังกลาวนั้น จะกระทํามิไดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๙ วรรคหนึ่ง และรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๖ ซึ่งบัญญัติลักษณะตองหามของบุคคลที่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไว ก็มิไดบัญญัติใหอํานาจตรากฎหมายเพิ่มเติมในลักษณะตอง
หามดังกลาว อันเปนการจํากัดสิทธิบุคคล ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไว ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสั่งการ ใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แมจะเปนระเบียบที่
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือก
ต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๗) แตก็เปนระเบียบที่มีขอความอันเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลใน
การสมัครรับเลือกตั้ง และเปนการเพิ่มเติมลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ มิไดใหอํานาจไว อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึง
วินิจฉัยวาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดแยงตอรัฐ
ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๖ และตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖  
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ๑๕ เปนการวางบรรทัดฐานเพิ่มเติม ที่ทําให                
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมสามารถดําเนินการอยางใดเพื่อเปนการปองกันมิใหมีการทุจริตการ
เลือกตั้งเกิดขึ้นได  จึงเปนปญหาที่สําคัญซึ่งสมควรไดรับการแกไข 
  
 (๔)ในกรณีที่ผูไดรับเลือกตั้งตกเปนผูทุจริตหรือกระทําการอันไมเปนธรรมจะสม
ควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งแขวนแลวสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม หรือสมควรแกไข
ดวยวิธีอ่ืน เชน เลื่อนผูสมัครที่ไดคะแนนลําดับถัดไปที่ไดคะแนนถึงจํานวนที่กําหนดให
ขึ้นมาเปนผูไดรับเลือกตั้งแทน 
 
 เมื่อมีการรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของแตละเขตเลือกตั้งเสร็จส้ิน ผล
คะแนนเลือกตั้งทั้งหมดจะถูกสงมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาในขั้นตอนการ
                                                        

๑๕ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ประกาศรับรองใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา แต
ปรากฏขอเท็จจริงวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผูสมัครจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒  คน และสั่งใหมีการเลือก
ต้ังใหมจํานวน ๗๘ คน และกอใหเกิดคําศัพททางการเมืองขึ้นใหมจากการไมประกาศผลการเลือก
ต้ังวาเปนการ “แขวน” หรือให “ใบเหลือง” แกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 กระบวนการในการพิจารณาประกาศหรือไมประกาศรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งใหเปน
สมาชิกวุฒิสภา หรือที่เรียกวาเปนการ “แขวน” หรือ “ใบเหลือง” โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
มีการใชหลายครั้ง ทั้งในการเลือกตั้งทั่วไปและในการเลือกตั้งใหมตามคําสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กระบวนในการทํางานในเรื่องดังกลาวเริ่มต้ังแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งกระบวนการในเรื่องนี้มีการรวบ
รวมตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 ๑.เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม  
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีศูนยประสานงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา และศูนยประสานงานองคการเอกชนขึ้น  ทําการรับแจงเหตุจากประชาชนเกี่ยวกับ
การกระทําการฝาฝนตอกฎหมายในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง 
 ๒.ต้ังแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งใหมี
การเลือกตั้งใหมจนกวาจะมีการประกาศผลการรับผูสมัครรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อมี
การแจงเหตุจากประชาชน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาถึงเหตุและพื้นที่และ
จัดสงเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนจากสวนกลางหรือแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัด  หรือสถานีตํารวจภูธรซึ่งมีพื้นที่การสืบสวนสอบ
สวนในเรื่องนั้น เพื่อจัดสงเจาหนาที่ไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการสืบสวนสอบ
สวนหาขอเท็จจริงและรวบรวมผลการดําเนินการ 

๓. ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด
จะประชุมปรึกษากันเพื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับการกระทําการอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายและ
ลงมติเสนอความเห็นในเบื้องตนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมควรรับรองหรือไมรับรองผู
สมัครรับเลือกตั้งรายใด 

๔. ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้งเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของสํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่  รวบรวมและสรุปสํานวนการสืบสวนสอบสวน
และรายงานพรอมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งไดรับคะแนน
เลือกตั้งสูงสุดตามลําดับและอาจไดรับการประกาศใหเปนสมาชิกวุฒิสภาเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  เพื่อใหเรียกผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวมาชี้แจงขอเท็จจริงและเสนอหลักฐานตอ   
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คณะกรรมการการเลือกตั้งตอไป  ซึ่งในระหวางการดําเนินการในขั้นตอนนี้ศูนยประสานงานองค
การเอกชนจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบการเลือกตั้งขององคการเอกชนเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกอบกันดวย 
 ๕. เมื่อไดมีการดําเนินการตามขอ ๔ และขอ ๕ แลว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเรียก
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดที่มีปญหาเกี่ยวกับการทุจริตมาใหปากคําตอ            
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๖. เมื่อดําเนินการตามขอ ๕ ดังกลาวแลว  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเรียกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง  ซึ่งมีขอมูลและหลักฐานเกี่ยวของกับการกระทําอันเปนการทุจริตการเลือกตั้งมารับทราบ
ขอกลาวหาและเปดโอกาสใหชี้แจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  และเมื่อไดชี้แจงตอ             
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลว  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดวันที่ผูสมัครรับเลือกตั้งดัง
กลาวอาจนําพยานหรือหลักฐานแกขอกลาวหามาเสนอตคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อพิจารณา
กอนวันพิจารณาครั้งสุดทายเพื่อลงมติรับรองหรือไมรับรองผูสมัครรับเลือกตั้ง  โดยการดําเนินการ
ในชวงระยะเวลานี้จะมีการบันทึกปากคําของผูสมัครรับเลือกตั้งไว  โดยเจาหนาที่สํานักวนิจิฉัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย 
 ๗. เมื่อครบกําหนดเวลาในการสงและเสนอพยานหลักฐานตอคณะกรรมการการเลือก
ต้ังแลว  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน  ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในแตละ
จังหวัด  สรุปพยานหลักฐานที่ไดรับมาในภายหลังและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือก
ต้ัง  เพื่อพิจารณา  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประมวลขอมูลที่ไดรับจากการดําเนินการ          
ขางตนมาพิจารณาประกอบกับขอมูลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับมาจากแหลงอื่น อันไดแก       
รายงานจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมการปกครอง  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงมหาดไทย  และผูตรวจการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปนตน เมื่อ
พิจารณาขอมูลขางตนแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณามีมติรับรองหรือไมรับรอง        
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภา และหากไมรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาคนใด  
ก็จะมีประกาศใหมีการการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้นเฉพาะจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่ยังไมไดมี
การรับรองตอไป 
 การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใชกระบวนการในการประกาศรับรองหรือไมรับรอง     
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ๑๖ ไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสั่งใหมีการ
ดําเนินการอยางอื่น อาทิ การเลื่อนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนถัดไป ได นอกจากการสั่งใหมี

                                                        
๑๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ (๓) 



๕ - ๑๓  

การเลือกตั้ งใหม เทานั้น  เมื่อเกิดเหตุใหการเลือกตั้งมิ ได เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม           
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเพียงเทาที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
กําหนด คือ ไมประกาศรับรองใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูซึ่งเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยง
ธรรม และส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม ไมสามารถดําเนินการอยางอื่นได ซึ่งเปนปญหาสําคัญอันควร
ไดรับการแกไขเปนอยางยิ่ง เพราะกระบวนการดังกลาวกอใหเกิด มีการเลือกตั้งใหมในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาถึง ๕ คร้ัง และใชระยะเวลาในการเลือกตั้งถึง ๗ เดือน  
 

(๕) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ถาเกิดกรณีตองเลือกซ้ําแลวเลา
อยางที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จะแกปญหาสูญญาการทางการเมือง และ
ความลาชาในการเปดสภาและจัดต้ังรัฐบาลไดอยางไร 

 
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเจตนารมณสําคัญในการปฏิรูป

การเมือง๑๗ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในลักษณะที่เปนมาตรการปอง
กันและมาตรการแกไขการกระทําที่มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง๑๘ แตกตาง
ไปจากหลักเกณฑการเลือกตั้งตามกฎหมายการเลือกตั้งเดิม  แตอยางไรก็ดี ตามประเด็นปญหาที่
เสนอไวขางตนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมเปดชองให            
คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการอยางอื่นได นอกจากการรับรองหรือไมรับรองผลการเลือกตั้ง
และการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมเทานั้น  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๕(๔) และ(๕) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจหนาที่ในการประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  โดยมีมาตรา ๑๐(๗) 
และ(๘)   แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑  
บัญญัติรองรับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวไวเชนกัน  และเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศไมรับรองใหผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดเปนสมาชิกวุฒิสภาแลว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๗) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑  “…(๗) ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหม หรือส่ังใหมีการ
นับคะแนนใหม  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา การเลือกตั้งนั้น  และทําการออกระเบียบ                      
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓   

                                                        
๑๗ คําปรารภ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๘ เอกสารชี้แจงตอสาธารณะชนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



๕ - ๑๔  

 ตอมาภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  เมื่อวันที่ ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓             
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยสั่งการเรื่อง การวินิจฉัยและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมใน
เขตเลือกตั้งจังหวัดตางๆ รวมทั้งไดมีประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ืองใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาใหม รวม ๕ คร้ัง  คือ  ใหมีการเลือกตั้งใหมในวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๓  
(คร้ังที่ ๒), วันที่ ๔ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๓ (คร้ังที่ ๓) และวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (คร้ังที่ 
๔) และวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (คร้ังที่ ๕) ซึ่งผลจากการประกาศใหมีการเลือกตัง้ใหมดัง
กลาว  โดยเฉพาะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งวา มีผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา ๑๒๒ คน  สงผลกระทบทําใหไม
ครบองคประกอบเปนวุฒิสภาใน สวนที่ ๓ วุฒิสภา หมวด ๖ รัฐสภา  ตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา๑๒๑ วรรคหนึ่งที่กําหนดให  “วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวนสองรอยคน” นอกจากนี้ยังสงผลกระทบทางการเมือง เนื่องจาก สมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมาจากการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
ในชวงระยะเวลาดังกลาวประเด็นตางๆ ไปสูศาลรัฐธรรมนูญวา สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งไม
ครบจํานวน ๒๐๐ คนตามรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา๑๒๑ วรรคหนึ่ง จะดําเนินการใหมีการประชุม
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญไดหรือไม และในระหวางที่สมาชิกวุฒิสภาไดรับ
เลือกตั้งยังไมครบ ๒๐๐ คนตาม รัฐธรรมนูญมาตรา๑๒๑  วรรคหนึ่ง การปฏิบัติหนาทีว่ฒุสิภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่  
๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  หรือสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งยังไมครบ ๒๐๐ คน ประธาน             
รัฐสภาไดเสนอคํารองลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๓  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๖๖  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  และตอมาศาล                
รัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย๑๙ วา  สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกตั้งไมครบ ๒๐๐ คน  จึงไมครบ
องคประกอบเปนวุฒิสภา ไมอาจดําเนินการใหมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไดและในระหวางที่สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน สมาชิก
วุฒิสภาที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๓  ไมอาจปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ไดเชนเดียวกัน 
 หากกรณีที่เกิดขึ้นกับวุฒิสภาดังกลาว กอใหเกิดปญหาวา หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นํามาตรการในการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมดังเชนที่ใชในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาใชแกกรณี
ที่เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําใหสภาผูแทนราษฎรซึ่งตองประกอบดวย

                                                        
๑๙ คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๕ - ๑๕  

สมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน ไมครบองคประกอบของสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ๒๐  จะสงผล
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่ รัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญั ติของประเทศเนื่องจากไมมี            
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตางๆ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบในทางการเมือง       
ที่ใหสภาผูแทนราษฎรมีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายก           
รัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก๒๑ดวย รวม
ทั้งการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลที่รักษาการอยูในขณะนี้ตองรักษาไวเปนเวลานาน สงผลตอ
ความชอบธรรมของรัฐบาลรักษาการดังกลาว 
  
 
 (๖) ถาพบวาผูสมัครที่อยูในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองขาดคุณสมบัติหรือทุจริต
ในการเลือกตั้งจะสมควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการอยางไร 
   
 ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกิดการเลือกตั้งใหมข้ึนหลายครั้งเนื่องจากเกิดการกระทํา
ที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรมของผูสมัครหรือผูอ่ืน แตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีเขตเลือกตั้งเปนเขต
จังหวัด ทําใหสามารถจัดการเลือกตั้งใหมไดเพราะเขตเลือกตั้งยังไมใหญมากเกินไป แตในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แบงออกเปน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อพรรคการเมือง จํานวน ๔๐๐ คน ๒๒ ซึ่งมีระบบการเลือกตั้งที่แตกตางกันกับระบบการเลือก
ต้ังสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในเรื่องเขตเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน รวมทั้งอาจมีความ
แตกตางในระบบการตรวจสอบการเลือกตั้งดวย 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในแตละเขตเลือกตั้ง ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งผูซึ่งตนนิยมไดเพียงเขตละหนึ่งคน ๒๓ 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเขตละ ๑ คน มีความแตกตางจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กําหนดใหเขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๑ ถึง ๓ คน โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะผันแปรตามจํานวนประชากรของ
ประเทศ โดยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคํานวณจากประชากร ในอัตราสวนสมาชิก               

                                                        
๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ 
๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ 
๒๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ 
๒๓  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๒ 



๕ - ๑๖  

สภาผูแทนราษฎร ๑ คน ตอจํานวนประชากรทั้งประเทศ ๑๕๐,๐๐๐ คน ๒๔ ทําใหจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งแตละครั้งมีจํานวนไมคงที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการทั่วไป คร้ังที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๓๙ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ๓๙๓ คน แตจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ไดถูกกําหนดไวตายตัว คือ มีจํานวน ๔๐๐ คน โดยมีวิธีการ
คํานวณหาสัดสวนจํานวนประชากรตอสมาชิกสภาผูแทน ๑ คน ตองคํานวณจากจํานวนราษฎรทั้ง
ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวย
จํานวนสมาชิกหนึ่งคน ๒๕  และในการคํานวณจํานวนราษฎรตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรในป พ.ศ. ๒๕๔๓ มีจํานวนเฉลี่ย ๑๕๔,๑๕๔ คน ๒๖ ตอสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ๑ คน สําหรับวิธีการคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละจังหวัด 
ในกรณีที่ จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตามที่คํานวณไดดังกลาว ใหถือวาจังหวัด
นั้นมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ๑ คน ถาจังหวัดไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินเกณฑ
การคํานวณขางตน ก็มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มข้ึน ๑ คน ทุกจํานวนที่ถึงเกณฑการคํานวณ
ราษฎร ถาคํานวณดวยวิธีการดังกลาวแลว ยังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบจํานวน 
๔๐๐ คน ถาจังหวัดใดมีเศษเหลือจากการคํานวณก็ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณมากที่
สุด มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มข้ึนอีก ๑ คน และใหเพิ่มสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหแกจังหวัด
ที่มี เศษเหลือรองลงมาตามลําดับจนครบ  ๔๐๐ น  ๒๗  ซึ่งจะเห็นไดวา เขตเลือกตั้งสมาชิก                 
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจะมีขนาดเล็ก ถึงแมวาการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจะใหนํามานับคะแนนรวมก็ตาม หากเกิดเหตุการณทุจริตการ
เลือกตั้งขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมได ไมวา กรณีนั้นจะเกิดขึ้น
กอนการประกาศรับรองผูสมัครใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเกิดขึ้นภายหลังประกาศดัง
กลาว โดยการคัดคานการเลือกตั้งก็ตาม ๒๘ 
 สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้น มีความ
แตกตางกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในหลายประการโดยเฉพาะ

                                                        
๒๔  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ 
๒๕  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง 
๒๖  คํานวณจากจํานวนราษฎรทั่วประเทศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ คือ ๖๑,๖๖๑,๗๐๑ คน ตาม

ประกาศสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (โปรดดูตารางแนบทายบท) 
๒๗  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคสามและวรรคสี่ 
๒๘  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๙๔-มาตรา ๙๗ 



๕ - ๑๗  

ในเรื่องเขตเลือกตั้ง ซึ่งใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกบัญชีรายชื่อสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้นเพียงบัญชีเดียวและ
ในแตละบัญชีจมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งไมเกิน ๑๐๐ คน ๒๙ การคํานวณสัดสวนของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งจะคํานวณโดยนําคะแนนเสียงรวม
ทั้งประเทศมาคํานวณเพื่อหาสัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยบัญชีรายชื่อพรรคการ
เมืองใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละหาของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ใหถือวาไมมผูีใด
ไดรับเลือกตั้ง และไมนําคะแนนเสียงที่พรรคนั้นไดรับมารวมคํานวณเพื่อหาสัดสวนที่คํานวณได ๓๐ 
จากวิธีการคํานวณคะแนนเสียงและเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อดังกลาว อาจเกิดปญหาวา ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดบัญญัติแนวทางการแกไข
ปญหากรณีที่เกิดการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไว บทบัญญัติที่
เกี่ยวของโดยตรงและเทียบเคียงไดในการแกปญหาดังกลาวคือ ในเรื่องการคัดคานการเลือกตั้ง ก็มิ
ไดบัญญัติแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องดังกลาวเอาไว คงระบุแตเพียงใหมีการเลือกตั้งใหมหรือ
นับคะแนนเลือกตั้งใหมเทานั้น ซึ่งจะเกิดปญหาในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น หากจะสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม เพราผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองกระทําการทุจริตการเลือกตั้ง
หรือขาดคุณสมบัติ จะกอใหเกิดปญหาในการสิ้นเปลืองงบประมาณเปนอันมาก เนื่องจากเขต
เลือกตั้งใหญ และผูสมัครรับเลือกตั้งผูทุจริตการเลือกตั้งดังกลาวยังสามารถเขาแขงขันในการเลือก
ต้ังไดอยู และในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งตอง
ดําเนินการใหมีการเลือกตั้งใหม เนื่องจากไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพิกถอนผูสมัครดังกลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อพนระยะเวลาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะตองหามได ๓๑ ตองนําไปพิจารณาภายหลังจากที่มีการ
ประกาศรับรองหรือไมรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และอาศัยขอ
กําหนดในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมกอนประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ มิใหผูนั้นเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง และตองจัดการเลือกตั้ง
ใหมข้ึนกอใหเกิดปญหาการใชงบประมาณอยางมาก 

                                                        
๒๙  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙๙ 
๓๐   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๐  
๓๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ

สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ 



๕ - ๑๘  

 
  
 

ตารางที่๕.๑ ตารางจํานวนสมาชิสภาผูแทนราษฎร และจํานวนเขตเลือกตั้งแตละจังหวัด 
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนราษฎร จํานวนส.ส. จํานวน 
เขตเลือกตั้ง 

๑ กรุงเทพมหานคร ๕,๖๖๒,๔๙๙ ๓๗ ๓๗ 
๒ กระบี่ ๓๕๘,๓๘๓ ๒ ๒ 
๓ กาญจนบุรี ๗๗๘,๔๕๖ ๕ ๕ 
๔ กาฬสนิธุ ๙๔๘,๐๔๖ ๖ ๖ 
๕ กําแพงเพชร ๗๖๕,๘๗๖ ๕ ๕ 
๖ ขอนแกน ๑,๗๔๗,๗๓๐ ๑๑ ๑๑ 
๗ จันทบุรี ๔๙๐,๐๓๙ ๓ ๓ 
๘ ฉะเชิงเทรา ๓๖๗,๖๖๕ ๔ ๔ 
๙ ชลบุรี ๑,๐๕๙,๗๕๖ ๗ ๗ 
๑๐ ชัยนาท ๓๕๑,๖๗๑ ๒ ๒ 
๑๑ ชัยภูมิ ๑,๑๒๗๕๕๒ ๗ ๗ 
๑๒ ชุมพร ๔๕๘,๒๙๗ ๓ ๓ 
๑๓ เชียงราย ๑,๒๖๕,๐๙๑ ๘ ๘ 
๑๔ เชียงใหม ๑,๕๘๗,๔๖๕ ๑๐ ๑๐ 
๑๕ ตรัง ๕๘๗,๙๓๐ ๔ ๔ 
๑๖ ตราด ๒๒๔,๐๕๖ ๒ ๒ 
๑๗ ตาก ๔๘๔,๖๗๘ ๓ ๓ 
๑๘ นครนายก ๒๔๓,๒๓๕ ๒ ๒ 
๑๙ นครปฐม ๗๗๔,๒๗๖ ๕ ๕ 
๒๐ นครพนม ๗๑๔,๗๗๙ ๕ ๕ 
๒๑ นครราชสีมา ๒,๕๔๐,๖๖๒ ๑๗ ๑๗ 
๒๒ นครศรีธรรมราช ๑,๕๒๕,๕๕๗ ๑๐ ๑๐ 
๒๓ นครสวรรค ๑,๑๒๖,๓๓๑ ๗ ๗ 



๕ - ๑๙  

ลําดับ จังหวัด จํานวนราษฎร จํานวนส.ส. จํานวน 
เขตเลือกตั้ง 

๒๔ นนทบุรี ๘๓๙,๒๐๙ ๕ ๕ 
๒๕ นราธวิาส ๖๗๑,๖๔๙ ๔ ๔ 
๒๖ นาน ๔๘๙,๕๐๕ ๓ ๓ 
๒๗ บุรีรัมย ๑,๕๒๐,๔๑๙ ๑๐ ๑๐ 
๒๘ ปทุมธาน ี ๖๓๓,๙๙๔ ๔ ๔ 
๒๙ ประจวบคีรีขันธ ๔๗๗,๑๙๐ ๓ ๓ 
๓๐ ปราจีนบุรี ๔๔๑,๑๖๒ ๓ ๓ 
๓๑ ปตตาน ี ๖๐๘,๒๗๖ ๔ ๔ 
๓๒ พระนครศรีอยธุยา ๗๓๐,๓๙๑ ๕ ๕ 
๓๓ พะเยา ๕๑๕,๑๒๘ ๓ ๓ 
๓๔ พังงา ๒๓๓,๑๗๙ ๒ ๒ 
๓๕ พัทลงุ ๕๐๒,๖๖๒ ๓ ๓ 
๓๖ พิจิตร ๕๙๘,๔๐๖ ๔ ๔ 
๓๗ พิษณุโลก ๘๖๘,๑๓๘ ๖ ๖ 
๓๘ เพชรบุรี ๔๕๖,๒๓๓ ๓ ๓ 
๓๙ เพชรบูรณ ๑,๐๔๐,๗๓๑ ๗ ๗ 
๔๐ แพร ๔๙๒,๖๐๗ ๓ ๓ 
๔๑ ภูเก็ต ๒๔๑,๔๘๙ ๒ ๒ 
๔๒ มหาสารคาม ๙๔๐,๔๐๒ ๖ ๖ 
๔๓ มุกดาหาร ๓๓๓,๐๓๕ ๒ ๒ 
๔๔ แมฮองสอน ๒๓๒,๔๘๓ ๒ ๒ 
๔๕ ยโสธร ๕๕๔,๙๖๔ ๔ ๔ 
๔๖ ยะลา ๔๓๖,๐๙๒ ๓ ๓ 
๔๗ รอยเอ็ด ๑,๓๒๐,๘๒๔ ๙ ๙ 
๔๘ ระนอง ๑๕๘,๑๘๕ ๑ ๑ 
๔๙ ระยอง ๕๑๓,๙๘๔ ๓ ๓ 
๕๐ ราชบุรี ๘๑๗,๗๙๓ ๕ ๕ 
๕๑ ลพบุรี ๗๖๐,๘๕๔ ๕ ๕ 



๕ - ๒๐  

ลําดับ จังหวัด จํานวนราษฎร จํานวนส.ส. จํานวน 
เขตเลือกตั้ง 

๕๒ ลําปาง ๘๐๖,๗๖๒ ๕ ๕ 
๕๓ ลําพนู ๔๐๗,๐๘๕ ๓ ๓ 
๕๔ เลย ๖๓๓,๘๕๖ ๔ ๔ 
๕๕ ศรีสะเกษ ๑,๔๔๕,๓๕๖ ๙ ๙ 
๕๖ สกลนคร ๑,๐๙๔,๖๕๑ ๗ ๗ 
๕๗ สงขลา ๑,๒๒๓,๘๓๓ ๘ ๘ 
๕๘ สตูล ๒๖๐,๑๒๗ ๒ ๒ 
๕๙ สมุทรปาการ ๙๗๗,๓๘๘ ๖ ๖ 
๖๐ สมุทรสงคราม ๒๐๕,๖๙๖ ๑ ๑ 
๖๑ สมุทรสาคร ๔๒๑,๗๓๘ ๓ ๓ 
๖๒ สระแกว ๕๓๑,๑๔๙ ๓ ๓ 
๖๓ สระบุรี ๖๐๗,๐๔๒ ๔ ๔ 
๖๔ สิงหบุรี ๒๒๔,๑๐๓ ๒ ๒ 
๖๕ สุโขทัย ๖๒๗,๕๘๕ ๔ ๔ 
๖๖ สุพรรณบุรี ๘๕๕,๘๒๓ ๖ ๖ 
๖๗ สุราษฎรธาน ี ๘๘๖,๙๗๙ ๖ ๖ 
๖๘ สุรินทร ๑,๓๘๑,๒๑๓ ๙ ๙ 
๖๙ หนองคาย ๘๙๙,๕๐๖ ๖ ๖ 
๗๐ หนองบัวลาํภู ๔๙๔,๓๒๗ ๓ ๓ 
๗๑ อางทอง ๒๘๙,๕๒๗ ๒ ๒ 
๗๒ อํานาจเจริญ ๓๖๕,๙๔๓ ๒ ๒ 
๗๓ อุดรธาน ี ๑,๕๒๐,๖๕๑ ๑๐ ๑๐ 
๗๔ อุตรดิตถ ๔๘๕,๐๒๕ ๓ ๓ 
๗๕ อุทัยธาน ี ๓๓๒,๐๖๓ ๒ ๒ 
๗๖ อุบลราชธาน ี ๑,๗๕๙,๕๔๘ ๑๑ ๑๑ 

 รวมทัง้สิ้น ๖๑,๖๖๑,๗๐๑ ๔๐๐ ๔๐๐ 
 



๕ - ๒๑  

โดยที่    จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ คือ ๖๑,
๖๖๑,๗๐๑ คน  (ตามประกาศสํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 

    จํานวนราษฎรโดยเฉลี่ย ตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหนึง่คน X = ๑๕๔,
๑๕๔ คน 

 
  
 

 



 ๖ - ๑ 

บทที่ ๖ 
 

ประเด็นปญหาภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง 
 
 เมื่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไดเสร็จส้ิน จนมีการประกาศรับรองใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแลว การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม
จบส้ินไป คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งตองดําเนินการตามที่           
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดมอบหมายก็คือ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน
หาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในกรณีที่เกิดเหตุในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ดังตอไปนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยพลัน๑              
ก็คือ 

๑. กรณีมีผูคัดคานวา การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งมิไดเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

๒. ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อวา กอนไดรับเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาผูใดไดกระทําการ
โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคล
หรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป ทั้งนี้ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการเสร็จแลว จะตองทําการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
พลัน ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา คํารองคัดคานมีมูลหรือปรากฏผลจากการสืบ
สวนสอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาวขางตนวาเปนความจริง  

(๑) เมื่ อมี ผู คั ดค านการเลื อกตั้ งภ ายหลั งจากที่ ได ป ระกาศผลไปแล ว                   
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทําอยางไรจึงจะใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ
สภานั้นพนจากสมาชิกภาพ เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดเหตุแหงการพนจากสมาชิกภาพไว
แนนอนตายตัว แตไมไดระบุเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนการเลือกตั้งไวให
เปนเหตุในการพนจากสมาชิกภาพ 

 
เมื่อไดทําการวิเคราะหจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ตามประเด็นปญหาดังกลาวแลวพบวา ไดมีการกําหนดเหตุเกี่ยวกับการที่สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองสิ้นสุดลง ไวในบทบัญญัติตางๆ ดังตอไปนี้คือ 
                                                           

๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๗ 



 ๖ - ๒ 

๑. กรณีของการพนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร๒ 
๑.๑ ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฏร หรือกรณีสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ 
๑.๒ ตาย 
๑.๓ ลาออก 
๑.๔ ขาดคุณสมบัติการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ 
๑.๕ มีลักษณะตองหามของการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๙(๑) (๒) (๓) 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
๑.๖ การกระทําอันตองหามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ 
๑.๗ ไดรับแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
๑.๘ ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกมี

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการ
เมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองที่ตนเปนสมาชิก 

๑.๙ ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิกและไมอาจเขารวมพรรคการเมืองอื่นได
ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนด ๖๐ วันนั้น 

๑.๑๐ วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงหรือศาลรัฐธรรม
นูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชกิภาพนบั
แตวันที่วุฒิสมาชิกมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แลวแตกรณี 

๑.๑๑ ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชมุทีม่กีาํหนด
เวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

๑.๑๒ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.กรณีพนจากสมาชิกภาของสมาชิกวุฒิสภา๓ 
๒.๑ ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
๒.๒ ตาย 
๒.๓ ลาออก 

                                                           
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๘ 
๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑๓ 



 ๖ - ๓ 

๒.๔ ขาดคุณสมบัติการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๕ 
๒.๕ มีลักษณะตองหามของการเปนผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๒๖ หรือมาตรา 

๑๒๗ 
๒.๖ กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๒๘ 
๒.๗ ไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
๒.๘ วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงหรือศาลรัฐธรรม

นูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชกิภาพนบั
แตวันที่วุฒิสภามีมติหรือษลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลวแตกรณี 

๒.๙ ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนด
เวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

๒.๑๐ ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 บทบัญญัติดังกลาวเปนบทกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง โดยมิไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการพนจากสมาชิกภาพเพราะเหตุที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมไว คงมีแตมาตรา ๙๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติรับรองกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก 
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงหรือประโยชนอ่ืนใดที่ผูซึ่งพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไดรับกอนพนสมาชิกภาพไว โดยมีขอยกเวนในกรณีที่
เปนการพนจากตําแหนงเพราะไดรับการเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตองคืนเงินประจําตําแหนงและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับจากการดํารงตําแหนงดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ก็ไม
ปรากฏวา มีบทบัญญัติอ่ืนในรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลงเนื่องจากไดรับเลือกตั้งมาโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอีก นอกจากนี้ในบทบัญญัติ
มาตรา ๑๔๕(๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดให                         
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมก็ไมระบุวาเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง ดังนั้น จึงเปนชองวางของรัฐธรรมนูญที่มิได
บัญญัติถึงเหตุของการพนจากสมาชิกภาพไวอยางครบถวน กอใหเกิดปญหาวา คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะทําอยางไรจึงจะใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นพนจาก
สมาชิกภาพ เมื่อมีผูคัดคานการเลือกตั้งภายหลังจากที่ไดประกาศผลไปแลว เพราะรัฐธรรมนูญ
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กําหนดเหตุแหงการพนจากสมาชิกภาพไวแนนอนตายตัว แตไมไดระบุเหตุที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนการเลือกตั้งไวใหเปนเหตุในการพนจากสมาชิกภาพ 
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บทที่ ๗ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

๑.  บทสรุป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ การศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อ

ปรับปรุงระบบเลือกตั้งใหดีขึ้น” โดยรวบรวมประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาแลวทําการพิจารณาหาแนวทางวาจะแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร มีการรับฟง
ความคิดเห็น   ขอเสนอแนะ ขอสังเกตจากประชาชนโดยทั่วๆ ไป และมีการจัดสัมมนาระดมสมอง 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของแสดงความคิด พบวาการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มีปญหาเกิดขึ้นหลายประการซึ่งมีทั้งปญหาที่เกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวของตางๆ และปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองค
กรที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้ง   และองคกรหรือบุคคลอื่นๆ        
ที่เกี่ยวของในการจัดการเลือกตั้ง  นอกจากนี้ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในตาง
ประเทศ  เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาดวย  จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาวคณะ
ผูวิจัย เล็งเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่สําคัญยิ่งอันตองไดรับการแกไขโดยรีบดวน และคาด
วาจะเกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

จากการศึกษาวิจัยพบวาตองแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับไดแก พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
2541  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541และ   
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 
 
๒. ขอเสนอแนะ 

เมื่อไดแนวทางในการแกไขปญหา และวิธีการแกไขปญหา  ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมา
แลวขางตน   เพื่อใหสามารถแกไขปญหาใหเปนไปตามแนวทางการแกไขอยางถูกตองตรงตาม
เจตนารมณที่แทจริงของการแกไขระบบเลือกตั้งใหดีข้ึน  นอกจากเสนอรายงานการศึกษาวิจัยแลว      
คณะผูวิจัยไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พุทธศักราช….  
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  แนบทายรายการการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยว
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ของและเห็นชอบดวยกับแนวทางการแกไขปญหารับไปดําเนินการตอไปไดโดยรวดเร็ว และ
สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ในการยกรางแกไขกฎหมายตางๆ คณะผูวิจัยไดทําเอกสารประกอบการยกรางและ
พิจารณารางกฎหมายดวยเพื่อเปนแนวทางในการยกรางกฎหมายใหถูกดังปรารกฎตามเอกสาร
ประกอบการยกรางกฎหมายทายรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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