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อันประกอบด้วยตัวระบบซึ่งมีวิวัฒนาการตามประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ค่านิยมและประเพณี ของแต่ละประเทศ  และมีกระบวนการยุติข้อพิพาทที่

แตกต่างกัน ท้าทายให้น่าศึกษาว่าระบบใดเหมาะสมกับประเทศของตน 

 บทสังเขปว่าด้วยความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งนี้ จะมีความน่า

สนใจเป็นทวีคูณ หากผู้มีส่วนได้เสียที่มาอ่านและคิดจะนำาไปประยุกต์ใช้

อยู่ในประเทศที่กำาลังมีปัญหาขัดแย้งจากการเลือกตั้งสูง  ซึ่งผู้แปลเห็นว่า

ประเทศไทยนอกจากกำาลังจะเข้าสู่วาระการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังอยู่

ในวังวนความขัดแย้งทางการเมืองถึงขั้นวิกฤติต่อเน่ืองกันมาหลายปี  จึง

เห็นว่าบทสังเขปนี้จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยเหนี่ยวรั้งมิให้ความ

ขัดแย้งเลวร้ายลงไปกว่าเดิม 

 หากเผยแพรไ่ปไดม้าก และผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเลอืกตัง้เกดิสตยิัง้

คดิ  นำาความรูจ้ากบทสงัเขปนีไ้ปประยุกต์ใช ้ชว่ยกนัประคบัประคองให้การ

เลือกตั้งดำาเนินไปตามครรลองแห่งกติกา มีการพิพาทไม่มาก และเมื่อเกิด

ขอ้พพิาทขึน้กส็ามารถหาขอ้ยตุไิดต้ามกลไกทีย่อมรบักนั  กจ็ะเปน็อานสิงส์

ต่อการพัฒนาทางการเมืองของไทยอย่างยิ่ง

สกุล สื่อทรงธรรม

                                                           เมษายน 2554 

คำานำาผู้แปล

 “ความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้”  เปน็ทีพ่ดูถงึกนัมากมานานพอ

สมควร โดยเฉพาะในประเทศทีก่ารเลอืกตัง้ถกูจดัใหเ้ปน็วาระสำาคญัทีจ่ะนำา

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  

 แต่โดยที่การเลือกตั้งประกอบไปด้วยกระบวนการและกลุ่มคนที่

เกี่ยวข้องที่เรียกว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” หลายฝ่าย  ความเที่ยงธรรมจึงเป็น

องค์ประกอบสำาคัญของคำาถามในกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น  แม้ว่าการ

เลือกตั้งจะมิใช่คำาตอบทั้งหมดของคำาว่าประชาธิปไตย แต่ก็เป็นส่วนที่เด่น

ที่สุดที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศนั้นๆ เป็นประชาธิปไตยหรือไม่  

 อยากเปรยีบเทยีบวา่ หากประชาธปิไตยคอืกอ้นน้ำาแขง็  การเลือก

ตั้งคือยอดน้ำาแข็งส่วนที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเหนือน้ำานั่นเอง 

 International IDEA เป็นสถาบันระหวา่งรฐับาลทีม่สีว่นช่วยเหลอื

ให้การเลือกตั้งในแต่ละประเทศมีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ  และมองเห็นว่า 

ในการเลอืกตัง้ของแตล่ะประเทศ  ปัจจัยชีข้าดทีท่กุฝา่ยยอมรบัวา่การเลอืก

ตัง้นัน้มคีวามชอบธรรมหรอืไมเ่พยีงใด กค็อืความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้

นั่นเอง  

 ผลงานทีเ่ปน็คูม่อืสำาหรับการเลอืกต้ังทีช่ือ่วา่ “Electoral Justice 

–The International IDEA Handbook”  จงึเปน็ทีส่นใจของนกับรหิารและ

ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และละติน

อเมริกา รวมถึงประเทศเกิดใหม่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต 

 แตก่ารท่ีจะทำาความเข้าใจคู่มอืท้ังเลม่ต้องใชเ้วลามาก มรีายละเอยีด

ที่ค่อนข้างหนาแน่น จึงมีการจัดทำา Electoral Justice ฉบับย่อ หรือบท

สังเขป (Overview) ที่สรุปสาระสำาคัญของความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง  
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คำานำาของผู้จัดพิมพ์

 แนวสังเขปเรื่อง “ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง” เล่มนี้ จัดพิมพ์

ขึ้นโดยความร่วมมือกันของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัย

มหิดล คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตย 

สภาพัฒนาการเมือง เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (อันเฟรล)  และ

มลูนธิอิงคก์รกลางเพ่ือประชาธปิไตย โดยการสนบัสนนุของ International 

IDEA สำาหรบัผูท้ีส่นใจเรือ่งน้ีในรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาจากหนงัสอื

คู่มือ Electoral Justice: The International IDEA Handbook, http://

www.idea.int ได้ต่อไป

 คณะผู้จัดพิมพ์ขอขอบคุณคุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการและ

เลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย  ท่ีช่วยแปลบทสังเขปน้ี

เป็นภาษาไทย ขอขอบคุณ International IDEA ที่อนุญาตให้แปล และ

สนับสนุนการจัดพิมพ์ และหวังว่าบทสังเขปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รัก

ประชาธิปไตยทั้งหลาย ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมความเที่ยงธรรมในการ

เลอืกตัง้ อกีทัง้ยงัเปน็ประโยชนส์ำาหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

เป็นการทั่วไป ที่คาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในเร็วๆ นี้

    เมษายน 2554 
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1. กรอบคิดของความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

 บทสังเขปนี้เป็นการนำาเสนอผลการศึกษาความเที่ยงธรรม

ในการเลือกตั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งเป็นการ

ถอดความจากที่ได้มีการอธิบายอย่างกว้างขวางกว่านี้ไว้ในหนังสือ

คู่มือ “Electoral Justice: International IDEA Handbook”   บท

สังเขปนี้นำาเสนอหลักการชี้นำา องค์ประกอบ และหลักประกันของ

ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่มีประสิทธิผล   และให้ภาพ

ระบบต่างๆ สำาหรับการยื่นและยุติการคัดค้านในการเลือกตั้ง   รวมทั้ง

การหยิบยกวิธีการต่างๆ ที่จะป้องกันข้อพิพาท และส่งเสริมสิทธิการ

เลือกตั้ง   ขอแนะนำาให้ผู้ที่ต้องการออกแบบหรือทบทวนระบบความ

เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง และผู้ที่สนใจศึกษาหัวข้อนี้ได้อ่านหนังสือ

คู่มือเรื่องความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งของ International IDEA

ที่มีรายละเอียดครอบคลุมมากกว่าบทสังเขปนี้

 ความเที่ยงธรรมในการเลือกต้ังตามที่ให้คำาจำากัดความในบท

สังเขปนี้ และในหนังสือคู่มือ หมายถึงปัจจัยและกลไกที่มีอยู่ในแต่ละ

ประเทศ  ประชาคมท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาค หรือระดับระหว่าง

ประเทศ  เพื่อ

 • ให้ความมั่นใจว่า การกระทำาแต่ละกรรม วิธีพิจารณา และ

การตัดสินเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ังจะอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย

 • คุ้มครองหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิเลือกตั้ง

 •  ใหป้ระชาชนผูเ้ชือ่วา่สทิธเิลอืกต้ังของตนถกูละเมดิสามารถ

นำาเรื่องไปร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือร้องคัคค้านได้  

คดทีีต่นรอ้งเรยีนจะไดร้บัการพจิารณาวนิจิฉยัตดัสนิในทีส่ดุ

 

ระบบความเที่ยงธรรม

ในการเลือกตั้ง (รธต.)  

เป็นเครื่องมือสำาคัญ

ของการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  และเป็น

หลักประกันสูงสุดที่มี

ตามหลักประชาธิปไตย 

เพื่อธำารงไว้ซึ่งการ

เลือกตั้งที่เสรี 

เที่ยงธรรม และแท้จริง

สารบัญ
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แสดงถึงประสิทธิผล ความเป็นอิสระ และการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

เพื่อส่งเสริมความเที่ยงธรรม ความโปร่งใส การเข้าถึงได้ การเปิดกว้าง

อย่างครบถ้วน และความเท่าเทียมกัน  ความเข้าใจที่ว่าระบบไม่เหมาะ

สมและไม่จริงจังอาจเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตุให้ผู้

เลอืกตัง้ลงัเลทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการเลอืกตัง้ หรอืแมก้ระทัง่

ปฏิเสธผลลัพธ์ที่ออกมา  ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่เหมาะสม 

ทันท่วงที และมีประสิทธิผลย่อมเป็นหัวใจสำาคัญในการรักษาความน่า

เชื่อถือไว้ได้ 

ภาพที่ 1 ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (รธต.) 

 

 ตามภาพที่ 1  ระบบ รธต. ที่ครอบคลุมจะประกอบด้วยกลไก

ต่างๆ ที่ทำาให้ข้อยุติของกรณีพิพาทในการเลือกต้ังมีความน่าเช่ือถือ  

กลไกเหล่านี้รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งทั้งที่เป็นทางการ (เป็นสถาบัน) และไม่เป็นทางการ (ทางเลือก)  

ภาพดงักลา่วยงัแสดงใหเ้หน็ชนดิของกลไกทีม่ไีวป้รบัเปลีย่นการกระทำา 

ในแบบฉบับที่เกี่ยวพันกับความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง นั่นคือ กลไก

ที่มีลักษณะเป็นการแก้ไขหรือไม่ก็ลงโทษ 

ระบบ ยธต. ต้องมีการ

กระทำาท่ีมีประสิทธิผล 

มีความเป็นอิสระ  และ

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

เพ่ือส่งเสริมความ

เท่ียงธรรม ความโปร่งใส 

ความสามารถเข้าถึง 

การมีส่วนร่วม  และ

ความเสมอภาค 

เป็นทางการ

ความเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้ง

ไม่เป็นทางการ

การลงโทษการแก้ไข

กลไก รธต. 

รวมถึงมาตรการ

ป้องกัน และ

แก้ไขข้อพิพาท

ในการเลือกตั้ง

ทั้งเป็นทางการ  

และไม่เป็น

ทางการ 

 ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (รธต.) เป็นเครื่องมือ

สำาคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นหลักประกันสูงสุดที่มีตาม

หลักประชาธิปไตย เพื่อธำารงไว้ซึ่งการเลือกตั้งท่ีเสรี เท่ียงธรรม และ

แท้จริง (genuine) จุดมุ่งหมายของ รธต. คือการที่จะป้องกันและช่วย

ชี้ความผิดปกติในการเลือกตั้ง และจัดให้มีวิธีการและกลไกที่จะแก้ไข

ความผิดปกติเหล่านั้น ตลอดจนลงโทษผู้กระทำาความผิด

 ความผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อมีการกระทำา วิธีพิจารณา หรือการ

ตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ใน

เม่ือความผิดปกติในกระบวนการเลือกตั้งอาจทำาให้เกิดข้อพิพาทได้ 

รธต. จึงมุ่งที่จะป้องกันความผิดปกติ และให้ความเชื่อมั่นว่าการเลือก

ตั้งนั้นเสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง ดังนั้น การออกแบบ รธต. ที่เหมาะ

สมจึงเป็นพื้นฐานของความชอบธรรมของประชาธิปไตย และความน่า

เชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้ง

 กรอบคิดของความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง   ย่อมกว้างกว่า

กรอบการบงัคบัใชก้ฎหมายเพยีงเทา่นัน้  กรอบคดินีย้งัใชใ้นการออกแบบ

และในการดำาเนนิการโดยรวมของกระบวนการการเลือกต้ังท้ังหมด  อกี

ทัง้ยงัมอีทิธพิลตอ่การประพฤตปิฏบิตัขิองผู้มส่ีวนไดเ้สียในกระบวนการ

การเลอืกตัง้ดว้ย  เนือ่งจาก รธต.ไดร้บัอิทธพิลอยา่งมากจากบรบิทของ

สังคม  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ และการเมืองที่รองรับระบบดังกล่าว 

ระบบและการปฏิบัติที่ใช้อยู่ในที่ต่างๆ ของโลกจึงมีความหลากหลาย

อย่างยิ่ง 

 แม้จะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ รธต. พึงยึดอยู่กับปทัสถาน

และคณุคา่ชุดหนึง่ เพือ่ให้กระบวนการเลอืกต้ังมีความนา่เชือ่ถอืและชอบ

ธรรม ปทสัถานและคณุคา่เชน่นี ้พบไดใ้นกรอบกฎหมายและวฒันธรรม

ของประเทศ รวมทั้งเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ  รธต. ต้อง

การป้องกัน ยพต.ทางเลือก
ระบบยุติข้อพิพาท
ในการเลือกตั้ง

(ยพต.)
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 เมื่อผู้คนเคารพกฎหมายมากขึ้น จำานวนของข้อพพิาทในการ

เลือกตั้งที่ต้องนำาไปสู่การหาข้อยุติก็ลดจำานวนลง  วัฒนธรรมทางการ

เมืองที่ส่งเสริมการเคารพกฎหมาย และความเคารพที่พลเมืองพึงมีต่อ

ปทัสถานประชาธิปไตย จะช่วยลดจำานวนข้อพิพาทในการเลือกตั้งที่

อาจเกิดขึ้น  คงเหลือไว้แต่ข้อพิพาทที่ชัดเจนและโต้แย้งสูงเท่านั้นที่จะ

เข้าสู่กระบวนการต่อไป  การเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใหญ่ๆ กับ

ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมในการพัฒนากรอบกฎหมายการเลือกตั้ง ก็

มีส่วนสำาคัญที่จะป้องกันข้อพิพาท 

 มีกลไกหลัก 3 รูปแบบที่ช่วยยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง

 กลไกที่เป็นทางการ

 ก)  กลไกทีเ่ปน็ทางการหรือกลไกทีน่ำาไปสูก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

(ตวัอยา่งเช่น  การยืน่และกระบวนการพจิารณาคำารอ้งคดัคา้นการเลอืก

ตั้ง) : ถ้ามีมูล ก็จะนำาไปสู่การตัดสินให้เป็นโมฆะ ให้แก้ไข หรือยอมรับ

ว่ามีความผิดปกติในกระบวนการเลือกตั้ง

 ข)  กลไกลงโทษ (ตวัอยา่งกรณกีารกระทำาความผิดทางอาญา) 

: ถ้ามีมูล ก็จะนำาไปสู่การลงโทษผู้กระทำาผิด ซึ่งได้แก่บุคคลหรือหน่วย

งานที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทั้งในทางปกครองที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และทางอาญา

 กลไกที่ไม่เป็นทางการ

 ค)  กลไกทางเลือก ซึง่แลว้แต่ความสมัครใจของคูก่รณใีนการ

พิพาท

2. ความสำาคญัของระบบความเท่ียงธรรมในการเลือกต้ัง

 ถึงแม้ว่าการมี รธต. ที่ใช้งานได้ จะยังไม่ใช่หลักประกันว่าการ

เลือกตั้งจะเสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง แต่การไม่มี รธต. จะยิ่งซ้ำาเติม

ความขัดแย้งที่มีอยู่แล้ว ถ้าการเลือกตั้งจัดขึ้นโดยขาดความเข้าใจ  และ

ความเห็นพ้องต้องกันตามกรอบแห่งกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักการและ

คุณค่าของประชาธิปไตย  ถ้าการเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างขอไปที เป็นเพียง

พิธีกรรม หรือไม่มีกลไกความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะ  

กระบวนการเลอืกตัง้อาจไปขยายรอยแตกรา้ว หรอืนำาไปสูค่วามขดัแยง้

ถงึขัน้ใชอ้าวธุหรอืกอ่ความรนุแรง  ตวัอยา่งเชน่ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ใน

เคนยา หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2550  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง

อาจมาจากการขาดความนา่เชือ่ถอื หรอืความเปน็กลางของศาลทีเ่ขา้ไป

แก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 การออกแบบ รธต. มีความสำาคัญและควรมีการทบทวนเป็น

ระยะๆ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถทำาหน้าที่เป็นหลักประกันการ

จดัการเลอืกตัง้ท่ีเสรี เทีย่งธรรม และสุจริตแทจ้ริง ตามทีก่ฎหมายบัญญติั

ไว้  International IDEA เห็นว่าการออกแบบ รธต. ต้องใช้ความคิด

แบบองค์รวม  เนื่องจากการเลือกตั้งมีประเด็นทางวิชาการอยู่ด้วย การ

ไดร้บัความชว่ยเหลอืทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งมกัเปน็ประโยชน ์แตก่ารสง่

ออกตัวแบบหรือแบบอย่างจากบริบททางประวัติศาสตร์ และการเมือง

หนึ่งไปยังอีกบริบทหน่ึงน้ัน ไม่น่าจะเหมาะสม การศึกษาเปรียบเทียบ 

รธต. แสดงให้เห็นว่าไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบหรือแม้แต่จะ “ดีที่สุด” 

คงไดแ้ตศึ่กษาจุดออ่น - จดุแข็งของระบบทีแ่ตกตา่งกนั ชีใ้ห้เห็นแนวโนม้

ตา่งๆ  เสนอแงม่มุการวเิคราะหเ์พิม่เตมิ และแสดงตวัอยา่งประสบการณ ์

หรือการปฏิบัติที่ประสบความสำาเร็จ นี่คือสิ่งที่เสนอไว้ในหนังสือคู่มือ

การออกแบบ รธต. 

มีความสำาคัญและ

ควรทบทวนเป็นระยะๆ 

วัฒนธรรมทางการเมือง

ที่ส่งเสริมพฤติกรรมใน

กรอบกฎหมาย  และ

การเคารพปทัสถาน

ประชาธิปไตยของ

พลเมืองจะช่วยลดข้อ

พิพาทในการเลือกตั้ง

ซ่ึงมีแนวโน้มเกิดข้ึนได้
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3. การส่งเสริมสิทธิเลือกตั้ง

 สิทธิเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งของสิทธิทางการเมือง ซึ่งจัด

อยู่ในประเภทของสิทธิมนุษยชน  สิทธิเลือกตั้งได้รับการรับรองโดยตัว

บทกฎหมายพื้นฐานของประเทศ  (ปกติบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)  และในเครื่องมืออันหลากหลายทางด้านสิทธิ

มนษุยชนระหวา่งประเทศ มกีรณเีหมอืนกนัทีส่ทิธเิลอืกตัง้ไดม้าจากนติิ

คดี

 อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างระหว่างสิทธิเลือกตั้งและสิทธิ

ทางการเมือง เนื่องจากเครื่องมือที่จัดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี้แตก

ต่างกัน  ในขณะที่สิทธิเลือกตั้งอาจได้รับการคุ้มครองโดยระบบความ

เที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือระบบยุติข้อพิพาท  ในบางประเทศการ

คุม้ครองสทิธทิางการเมอืงขึน้กบัเครือ่งมอืและกระบวนการทางกฎหมาย

ที่ต่างออกไป

 ในบรรดาสทิธเิลอืกตัง้ทีส่ำาคญัคอืสทิธทิีจ่ะออกเสยีงลงคะแนน 

และสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เขา้ไปทำาหนา้ทีโ่ดยผา่นการเลอืกตัง้ทีต่ามวาระ

อย่างเสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง โดยการออกเสียงลงคะแนนถ้วนหน้า 

อย่างเสรี โดยตรงและโดยคะแนนลับ รวมทั้งสิทธิในการชุมนุมทางการ

เมือง และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยที่สิทธิบางประการมาจากสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม

ดังที่บัญญัติไว้ในเครื่องมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  (เช่น สิทธิที่

จะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สิทธิที่มีการรับฟัง และสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม)   สิทธิเหล่านี้น่าจะได้รับการพิจารณาดังเช่นสิทธิการเข้าถึง

ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วย

 องค์กรยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง (ยพต.) รูปแบบต่างๆ  

รวมถึงองค์กรทางนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร หรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ อาจชว่ยปกปอ้งสทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืง  ในกรณทีีม่ขีอ้ตกลง

ซึง่จดัทำาไวเ้ปน็การชัว่คราวหรอืในระยะเปลีย่นผา่น องคก์รเฉพาะกจิอาจ

เป็นประโยชน์ได้ องค์กรเหล่านี้ ได้แก่

•  องค์กรทางปกครอง อาจได้แก่องค์กรจัดการการเลือกตั้ง 

(คณะกรรมการการเลอืกตัง้ หรอื กกต.)  หนึง่หรอืหลายองคก์ร 

ซึ่งรับผิดชอบการจัดให้มีการเลือกตั้ง

•  องค์กรตุลาการ อาจได้แก่

- ศาลยุติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ หรือ

- ศาลเฉพาะ เช่น ศาลหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

หรือศาลคดีเลือกตั้ง ที่เป็นเอกเทศจากอำานาจตามประเพณี

ของฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการและบริหาร

- องค์กรนิติบัญญัติ อาจได้แก่รัฐสภา หรือส่วนหนึ่งของรัฐสภา 

(เช่นคณะกรรมาธิการ) และ

- องค์กรระหว่างประเทศ อาจได้แก่องค์กรที่มีขอบเขตอำานาจ

ในประเทศที่ยอมรับอำานาจของศาลระหว่างประเทศหรือศาล

ภูมิภาค  ซึ่งคำาวินิจฉัยจะผูกพันและทำาให้องค์กรระดับชาติ

ที่มีอำานาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

 กลา่วโดยรวม สิง่สำาคญัคอื รธต. สถาปนาสทิธสิำาหรบัทกุคนที่

จะรอ้งทกุขก์ล่าวโทษตอ่ความเสยีหายอนัเกดิจากการกระทำาหรอืละเวน้

การกระทำาใดๆ  ในการนี้ ต้องอาศัยการเยียวยาที่ได้ผล จากศาลที่เป็น

กลาง  ซึ่งได้จัดตั้งไว้ก่อนแล้ว เพื่อคุ้มครองหรือฟื้นฟูการใช้สิทธิ์หรือ

การพึงมีพึงได้จากสิทธิเลือกตั้งที่ถูกละเมิด

สิทธิการเลือกตั้งเป็น

รูปแบบหนึ่งของสิทธิ

ทางการเมือง  และ

จัดอยู่ในประเภทหนึ่ง

ของสิทธิมนุษยชน

องค์กรยุติข้อพิพาท

ในการเลือกตั้งที่

หลากหลาย ได้แก่ ฝ่าย

บริหาร  ฝ่ายตุลาการ 

และฝ่ายนิติบัญญัติ 

หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ  อาจปกป้อง

สิทธิการเลือกตั้งของ

พลเมืองได้

โดยรวมแล้ว นับเป็น

ความสำาคัญที่ รธต. 

ก่อให้เกิดสิทธิแก่

ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะร้อง

คัดค้านความเสียหาย

ที่เกิดจากการกระทำา

หรือละเว้นกระทำา
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4. ความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้และวัฏจกัรการเลอืกตัง้

ภาพที่ 2  วัฏจักรการลือกตั้ง

 

 

 เพื่อที่จะออกแบบ รธต. อย่างเหมาะสม และนำาไปใช้อย่าง

ครอบคลุมและได้ผล จำาเป็นต้องคำานึงถึง  ห้วงเวลา 3 ห้วงของวัฏจักร

การเลือกตั้ง คือห้วงเวลาก่อนเลือกตั้ง ระหว่างเลือกตั้ง  และหลังเลือก

ตั้ง การพิจารณานี้มีความสำาคัญ เพราะกิจกรรมแทบทุกกิจกรรมของ

กระบวนการเลือกตั้งอาจนำาไปสู่การร้องคัดค้านได้ ถ้า รธต.ไม่มีอำานาจ 

ทรพัยากรและเคร่ืองมอือนัเพียงพอทีจ่ะสนองตอบอย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลตลอดทัง้วฏัจกัรการเลอืกตัง้  กระบวนการเลอืกตัง้อาจ

ตกรางและผลการเลือกตั้งอาจถูกปฏิเสธได้

 ระบบ ยพต. ภายใน รธต. ต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่า การกระทำาและ

การตดัสนิเกีย่วกบัการเลอืกต้ังท้ังหมดตลอดวัฏจกัรการเลอืกต้ัง เปน็ไป

ตามตัวบทกฎหมาย เรื่องนี้สำาคัญมาก เมื่ออาณัติขององค์กร ยพต. ถูก

จำากดัอยูเ่ฉพาะหว้งเวลาเลอืกตัง้  ในกรณนีี ้องคก์รอืน่ๆ ตอ้งไดร้บัมอบ

อำานาจใหพ้จิารณาคำารอ้งคดัคา้นทีม่กีารยกขึน้มากอ่นและหลงัการเลอืก

ตัง้  ผูเ้ชีย่วชาญหลายคนเสนอแนะใหม้อบอำานาจในการยตุขิอ้พพิาทใน

การเลือกตั้ง ให้แก่องค์กรประจำาที่เป็นอิสระ  

 ระบบ ยพต. ทั้งหมดควรรับหลักการที่ว่า การกระทำาเฉพาะ

กรรมต้องถูกร้องคัดค้านระหว่างห้วงเวลาของวัฏจักรการเลือกตั้งนั้นๆ 

ในที่ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ ดังนั้น การกระทำาและการตัดสินที่ไม่ถูกร้องเรียน

ภายในหว้งเวลาทีก่ำาหนดถอืเปน็อนัยตุ ิและไมเ่ปดิใหย้กขึน้เปน็ขอ้พพิาท

อกีตอ่ไป  การปฏบิตัเิชน่นีท้ำาใหเ้ชือ่มัน่วา่ แตล่ะขัน้ตอนของวฏัจกัรการ

เลือกตั้งสามารถดำาเนินไปได้อย่างราบรื่นไปสู่ขั้นตอนต่อไป ซึ่งอำานวย

ให้กระบวนการเลือกตั้งมีเสถียรภาพ 

 เนื่องด้วยความสำาคัญของแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรการเลือก

ตั้ง ซึ่งผลที่สุดคือการจัดตั้งรัฐบาล  ทันทีที่กระบวนการเลือกตั้งได้เริ่ม

ขึ้น  ไม่ควรมีอะไรไปทำาให้หยุดชะงักกลางคัน  ดังนั้น  การกระทำาอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงก็ไมค่วรถกูระงบั เพราะมกีารรอ้งคดัคา้นการกระทำานัน้  ให้

ถือว่าการกระทำาหรือการตัดสินที่ได้ดำาเนินไปแล้วนั้นยังคงมีผลต่อไป 

ตราบใดที่การร้องคัดค้านยังไม่เป็นที่ยุติ   โดยนัยนี้ มีความจำาเป็นที่จะ

ต้องหาข้อยุติต่อคำาร้องคัดค้านใดๆ ที่มีการยกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 
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5. การป้องกันการพิพาทในการเลือกตั้ง

 นบัเปน็สาระสำาคญัทีว่า่ ทกุ รธต. จะตอ้งวางวธิกีารหรอืมาตรการ

เพ่ือปอ้งกนัหรอืหลกีเลีย่งขอ้พพิาทการเลอืกตัง้ และสรา้งกลไกเพือ่แกไ้ข

ความผิดปกต ิและ/หรอืลงโทษผู้กระทำาผดิ   การปอ้งกนัมไิดห้มายความ

วา่ จะไมม่ขีอ้พพิาทใดเลยทีถ่กูจะยกขึน้มาระหวา่งกระบวนการเลอืกต้ัง 

แตน่า่จะหมายความถงึการสง่เสริมใหย้ดึกฎกตกิาและขอ้บงัคบัมากกวา่ 

โดยวิธีการดังนี้ 

 • มีกรอบกฎหมายที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และไม่แย้งกัน  

 • มีวัฒนธรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมภาคพลเมืองท่ี

ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยตามกฎหมาย 

 • มี กกต. องค์กร ยพต. และสมาชิกองค์กรที่ทำาหน้าที่ได้

โดยอิสระ เป็นมืออาชีพ และเป็นกลางทางการเมือง 

 • มีจรรยาบรรณการเลือกตั้งซึ่งเห็นชอบร่วมกัน

 ก) กรอบกฎหมายที่เหมาะสม

 มีเครื่องมือหรือมาตรการหลายอย่างที่จะป้องกันมิให้เกิดการ

พพิาทในการเลอืกตัง้  บางอยา่งมแีหลง่ทีม่าจากภายนอก รธต. ในขณะ

ที่บางอย่างมาจากภายในระบบนั้นเอง

จากแหล่งที่มาภายนอก

 - การออกแบบและนำามาใช้ซึ่งกรอบรัฐธรรมนูญและตัวบท

กฎหมาย ที่เอื้อต่อการมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนและ

เป็นประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน และกระบวนการเลอืกตัง้

 - การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองหลัก ภาคส่วนสำาคัญของ

สงัคม ในการออกแบบและปฏริปูกรอบกฎหมายการเลอืกตัง้

 - การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและการศึกษาของ

พลเมือง (เช่น หลักการและค่านิยมประชาธิปไตย  การเคารพ

กติกา สิทธิมนุษยชน)

 - การพฒันาระบบพรรคการเมอืงหลายพรรคและประชาธปิไตย

ภายในพรรคการเมืองต่างๆ 

 - การผนวกเรื่องบทบาทหญิงชายและเสียงข้างน้อยเข้าไว้ใน

การปกครองประเทศ และในพื้นที่ทางการเมืองมากขึ้น

 - จัดสร้างเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำาหรับการเลือกตั้ง (โดยเฉพาะ

เรื่องการเงินและการเข้าถึงสื่อ)  

 - ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม เพิ่มบทบาทให้สามารถ

สอดส่องดูแลและสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้ในทุกขั้นตอน 

 - กระตุ้นให้สื่อมวลชน  ประชาสังคม  ผู้สังเกตการณ์การ

เลือกตั้งและพรรคการเมืองให้การรับรองจรรยาบรรณ

 - จัดตั้ง กกต. ที่เป็นมืออาชีพ เปิดกว้าง เป็นองค์กรประจำา

ถ้าเป็นไปได้ เป็นอิสระ และเป็นเอกเทศ 

 - มีข้อกำาหนดการเลือกตั้งที่เหมาะสมโดย กกต.  ซึ่งสาธารณ

ชนได้รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง จากแหล่ง

ที่มาภายใน

 - ออกแบบและนำาไปปฏิบัติ ซึ่งกรอบรัฐธรรมนูญและตัวบท

กฎหมายที่เหมาะสม สำาหรับ รธต. ที่เข้าถึงได้และมี

ประสิทธิผล

 - แต่งตั้งกรรมการ กกต. และองค์กร ยพต. โดยความเห็น

พ้องต้องกันของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่มีบทบาทในสังคม 

(โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติ)

 - ส่งเสริม กกต. และองค์กร ยพต. ที่ยึดมั่นในหลักการและ

ค่านิยมประชาธิปไตย (โดยเฉพาะความเป็นอิสระและ

เป็นกลาง)

 - เพิ่มความสามารถของ กกต. และองค์กร ยพต. ในการ

ตัดสินท่ีโปร่งใส และสามารถอธิบายได้ ตลอดจนเผยแพร่

คำาตัดสินเหล่านั้น 

ในความเป็นจริง  

กิจกรรมต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในกระบวน

การเลือกตั้งอาจก่อให้

เกิดการร้องคัดค้านได้ 

นับเป็นสาระสำาคัญที่ว่า 

ทุก รธต. จะต้องวาง

วิธีการหรือมาตรการ

เพื่อป้องกันหรือ

หลีกเลี่ยงข้อพิพาท

การเลือกตั้ง

ระบบ ยพต. ทั้งหมด

ควรรับรองหลักการท่ีว่า 

การกระทำากรรมใดๆ 

ย่อมถูกร้องคัดค้านได้

ในห้วงเวลาการเลือกต้ัง

ซึ่งกรรมนั้นได้เกิดขึ้น
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 - อำานวยให้มีการฝึกอบรมการเลือกตั้งที่เหมาะสม ให้แก่

เจ้าหน้าที่ กกต. และองค์กร ยพต.

 - สร้างความเชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่ กกต. และองค์กร ยพต. 

จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 - เพิม่จำานวนสดัสว่นของสตรแีละชนกลุม่นอ้ยใหม้บีทบาทใน 

กกต. และ องค์กร ยพต. 

 - วางมาตรการความปลอดภัยสำาหรับบัตรเลือกตั้ง ในการ

นำาส่ง การนับ และการรวมคะแนน

 การจดัใหม้ขีอ้กำาหนดและกลไกทีส่อดคลอ้งกบัจารตีประเพณี

และบริบทท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและคุณค่าร่วม

ของสังคม อาจช่วยป้องกันการเกิดข้อพิพาทในการเลือกตั้งได้ ทั้งยัง

ต้องใส่ใจที่จะรวมเอาพรรคการเมืองใหญ่ ๆ และภาคประชาสังคมท่ี

สำาคัญ เมื่อต้องการพัฒนากรอบกฎหมายเลือกตั้ง  วิธีการที่แสวงความ

เห็นพ้องกัน (ไม่เพียงแต่ยึดเสียงส่วนใหญ่)  สามารถช่วยมิให้เกิดการ

พิพาทได้  มาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้หันมาใช้ช่อง

ทางเชิงสถาบันเพื่อยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

 กรอบทางกฎหมายควรมคีวามเรยีบง่าย ชดัเจนและไมแ่ยง้กัน  

ทัง้ยังควรสรา้งความเชือ่มัน่ในการเขา้ถงึความเท่ียงธรรมในการเลอืกตัง้

ในทกุดา้นอย่างไดผ้ล  โดยมหีลกัประกันสิทธิทีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาอยา่ง

ทันท่วงทีโดยองค์กร ยพต.  ที่เป็นอิสระ เป็นกลาง   หลักประกันเช่นนี้

ช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กร ยพต. และในท้ายที่สุดอาจป้องกันมิ

ให้ข้อพิพาทเกิดขึ้น 

 ข) การเมืองประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมภาคพลเมือง

 การพัฒนาวัฒนธรรมกับการศึกษาทางการเมืองของพลเมือง

บนพืน้ฐานหลกัการ และคา่นยิมประชาธปิไตย สามารถชว่ยใหเ้ลีย่งจาก

การเกิดข้อพิพาทในการเลือกตั้งได้  หลักการนี้รวมถึงการเคารพอย่าง

จรงิจงัตอ่บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย และสทิธมินษุยชน  รวมทัง้การยตุขิอ้

พพิาทอยา่งสนัตโิดยผา่นชอ่งทางทีพ่งึใช ้ การพฒันาวฒันธรรมทางการ

เมืองเป็นความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่ของผู้นำาทางการเมือง หากของ

พลเมืองทุกคนด้วย โดยไม่เว้นแม้สถาบันของรัฐและสื่อ

 ในสังคมที่ทัศนคติทางวัฒนธรรมเปิดช่องให้ระบอบอำานาจ

นิยมดำารงอยู่  ความขัดแย้งในการเลือกตั้งจะเกิดข้ึนบ่อยครั้งกว่า ใน

ที่ใดซึ่งกฎหมายถูกจัดการโดยใช้กำาลัง และสาธารณชนทั่วไปบางครั้งก็

ยอมรับการกระทำาผิดกฎหมาย  ในที่นั้น จะจัดตั้ง รธต. ที่ได้ผลและมี

ประสิทธิภาพได้ยาก  ดังนั้น รธต. ซึ่งคล้ายกันในแง่กรอบกฎหมายและ

การออกแบบเชงิสถาบนั อาจทำาหนา้ทีไ่ดแ้ตกตา่งกนัในทางปฏบิตัคิอ่น

ข้างมาก  เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเมืองที่

แตกต่างกัน   

 ค) สถาบันท่ีทำาหน้าท่ีโดยอิสระ เป็นมืออาชีพและเป็นกลาง

  กกต. และองคก์ร ยพต. ไมว่า่จะเป็นอิสระ มลัีกษณะเป็นหน่วย

งานรัฐบาล หรือกึ่งอิสระกึ่งรัฐบาล ต่างต้องทุ่มเทตนเองให้แก่หลักการ

และค่านิยมประชาธิปไตย  และปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเป็นอิสระ  เป็น

มืออาชีพและเป็นกลางทางการเมือง  ความเป็นมืออาชีพ ได้แก่การจัด

กระบวนการเลอืกตัง้ ตัง้แตต่น้จนเสรจ็สิน้ อยา่งเหมาะสมและทนัทว่งท ี

ตามหลักการแห่งจริยธรรมและกฎหมายที่จำาเป็น  ความเป็นมืออาชีพ

ยังต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้และความพร้อม  รวมถึงการมีความรับ

ผิดชอบต่อการกระทำาและละเว้นการกระทำาด้วย

 กกต. หรอื องคก์ร ยพต. ควรยดึหลกัการตามกฎหมาย ความ

แนน่อน ตรงไปตรงมา  เปน็อสิระ เปน็กลางไมฝ่กัใฝพ่รรคการเมอืงใดๆ 

เพือ่เปน็องคก์รท่ีนา่เชือ่ถอืและไวใ้จได้ในการใชอ้ำานาจหนา้ทีท่างการเลอืก

ตัง้ และชว่ยปอ้งกนัมใิหเ้กดิขอ้พพิาทในการเลอืกตัง้ ความเปน็อสิระหรอื

กรอบแห่งกฎหมาย.

ควรจะต้องมีเนื้อหา

เข้าใจง่าย ชัดเจน และ

เสมอต้นเสมอปลาย

กกต. และองค์กร ยธต. 

ควรยึดหลักการแห่ง

กฎหมาย ความแน่นอน 

ความตรงไปตรงมา 

ความเป็นอิสระ 

ความเป็นกลาง  และ

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใด 
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ความเปน็เอกเทศขององคก์รทีด่แูลการบรหิารจดัการกระบวนการเลอืก

ตัง้แลเหน็ไดจ้ากการปฏบิตัหินา้ทีภ่ายในอาณตัขิองกฎหมายเทา่นัน้ และ

ปลอดจากการแทรกแซงใดๆ ของรัฐบาลหรอืพรรคการเมอืง กระบวนการ

เลือกตั้งที่ประสบความสำาเร็จต้องอาศัยการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าผู้ที่

รับผดิชอบการบรหิารและการตดัสนิใจมคีวามเปน็กลาง ไมฝ่กัใฝท่างการ

เมือง และปฏบิติัหนา้ทีอ่ยา่งเปน็อิสระต่อรฐับาลและพรรคการเมอืง การ

รับรู้วา่ผูค้นทีบ่รหิารกระบวนการเลอืกตัง้และแกไ้ขขอ้พพิาทเขา้ขา้งฝา่ย

หน่ึงฝา่ยใดเปน็การเฉพาะนัน้ จะทำาลายความนา่เชือ่ถอืของกระบวนการ

เลือกตั้งทั้งหมด จนถึงขั้นที่ยากที่จะฟื้นฟูความมั่นใจกลับคืนมา 

 ความเป็นอิสระ ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นกลาง

ทางการเมืองอาจได้มาโดยการให้สมาชิกใน กกต. และองค์กร ยพต. มี

หลักประกัน เช่น ความมั่นคงในการงาน เงินเดือนที่เทียบกับหน่วยงาน

อื่นได้ และภูมิคุ้มกันทางอาญา ควรมีข้อห้ามมิให้บุคลากรระดับสูงของ 

กกต. หรือ องคก์ร ยพต. มตีำาแหน่งในหนว่ยงานอืน่ในระหวา่งหรอืภาย

หลังการพ้นตำาแหน่งในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 อกีประเด็นหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัสำาหรบั กกต.หรอืองคก์ร ยพต. 

คือ การตัดสินในแต่ละเร่ืองต้องโปร่งใสและอธิบายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

และสังคมในวงกว้างหายข้องใจได้   การเปิดเผยแก่สาธารณชนจะช่วย

ป้องกันการบิดเบือนข่าวสารข้อมูล ที่อาจมีผลทำาให้กระบวนการเลือก

ตั้งขาดความชอบธรรม หรือทำาให้อำานาจหน้าที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง

อ่อนแอลง

 ง) จรรยาบรรณการเลือกตั้ง

 ประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทีเ่สรมิกรอบกฎหมายของ

ประเทศ ได้เริ่มมีขึ้นสำาหรับ กกต. และองค์กร ยพต. ประมวลจริยธรรม

ในทำานองเดยีวกนัมอียู่สำาหรบัพรรคการเมอืง (และบางคร้ังสำาหรับสือ่และ

ผู้สังเกตการณ์การเลือกต้ังด้วย) เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันว่าหน่วยงาน

เหล่านี้จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และอย่างมืออาชีพ ประมวล

จรรยาบรรณเหลา่นีส้ง่เสรมิหลกันติิธรรมและเสรมิกรอบการใชก้ฎหมาย

ให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันการละเมิดและการเกิดข้อพิพาท

 ในขณะที่ กกต. และองค์กร ยพต. หลายแห่งมีประมวล

จรรยาบรรณเชน่นี ้แตก่ารไมม่ปีระมวลจรรยาบรรณหรอืเอกสารในทำานอง

เดยีวกนัทีเ่ปน็ลายลักษณอั์กษร มิไดห้มายความว่า กรรมการและเจา้หนา้ท่ี

องค์กรเหล่านี้ไม่มีองค์จริยธรรมทางวิชาชีพ   หลักการและคุณค่านิยม

มักมีการกำาหนดและคุ้มครองไว้ในบทบัญญัติต่างๆ ภายในกรอบของ

รัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมาย   กระนั้นก็ตาม การยอมรับข้อบัญญัติ

เช่นนี้โดยตรงโดยองค์กรที่รับผิดชอบกระบวนการเลือกตั้ง จะช่วยเน้น

ถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าว

6. ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง (ยพต.) 

 คำาว่า “ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง” (หรือระบบ ยพต.) 

นี ้อา้งองิถงึกรอบทางกฎหมายทีแ่จงรายละเอยีดของกลไกในระบบ รธต. 

ทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ยุตข้ิอพพิาทในการเลือกตัง้ อนันำาไปสู่การคุ้มครอง

สิทธิเลือกตั้ง  การยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งอาจถูกมอบหมายให้เป็น

หน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติ องค์กรตุลาการ หรือ กกต.ที่มีอำานาจ

ตุลาการ หรือองค์กรเฉพาะกิจ การจำาแนกองค์กรเหล่านี้จะมีการขยาย

ความไว้ในข้อ 7.

 ระบบ ยพต. มีจุดมุ่งหมายเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตของ

กระบวนการเลือกตั้ง  ระบบ ยพต. สามารถประกาศให้เป็นโมฆะหรือ

แก้ไขการกระทำาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมาย โดยผ่านการร้อง

คัดค้าน และสามารถลงโทษผู้กระทำาผิดหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น   การคัดค้านการเลือกตั้งคือการร้องเรียนโดย

จรรยาบรรณสำาหรับ 

กกต. และองค์กร ยธต.

ส่งเสริมหลักนิติธรรม 

และเสริมให้กรอบตาม

กฎหมายแข็งแกร่ง 

รวมท้ังช่วยป้องกันการ

กระทำาผิดและการเกิด

ข้อพิพาท

คำาว่า ‘ระบบยุติข้อ

พิพาทในการเลือกตั้ง’ 

(ระบบ ยพต.) 

หมายถึงกรอบทาง

กฎหมายที่พรรณนา

ถึงกลไก รธต.  ซึ่งถูก

ออกแบบมาแก้ไขข้อ

พิพาทในการเลือกตั้ง 

ฉะนั้นจึงเป็นการ

ป้องกันสิทธิเลือกตั้ง  

โดยการใช้มาตรการ

ทั้งการลงโทษและการ

แก้ไขให้ถูกต้องระบบ 

ยพต.จะดูแลกระบวน

การเลือกตั้ง  ให้ความ

ม่ันใจว่าการเลือกต้ังจัด

ขึ้นตามข้อบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญและ/หรือ 

ธรรมนูญการปกครอง

ประเทศ   
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ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัการเลอืกตัง้ ว่าสทิธกิารเลอืกตัง้ของตน

ถูกละเมิด  คำาร้องคัดค้านเหล่านี้มีลักษณะเป็นการแก้ไขเยียวยา ที่ช่วย

เป็นหลักประกันว่าการเลือกตั้ง (และการลงประชามติ) นั้น เป็นไปตาม

กฎหมาย ว่าความบกพร่องหรือผิดปกติอันอาจเกิดขึ้นนั้น ได้รับการ

พิจารณา  เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไข และว่าสิทธิการเลือกตั้งใดๆ 

นั้น ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู

 ระบบ ยพต. ยังคุ้มครองความถูกต้องตามกฎหมายของ

กระบวนการเลอืกตัง้ โดยใช้กลไกทณัฑกรรมทีล่งโทษไมว่า่จะเปน็บคุคล

ที่กระทำาการละเมิดหรือบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบมิให้เกิดการละเมิดขึ้น  

การลงโทษเช่นนี้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ

เลอืกตัง้  (ซึง่กำาหนดบทลงโทษ)  หรอืกฎหมายอาญาเกีย่วกบัการเลอืก

ตั้ง  โดยใช้มาตรการแก้ไขเยียวยา และ/หรือการลงโทษ  ระบบ ยพต. 

ควบคมุดแูลกระบวนการเลอืกตัง้ สรา้งความมัน่ใจวา่การเลอืกตัง้ดำาเนนิ

ไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ/หรือตัวบทกฎหมาย

 ก) การกระทำาความผิดอาญาและการละเมิดทางปกครอง 

 การกระทำาความผดิอาญาท่ีเกีย่วกับการเลอืกต้ัง และการละเมดิ

ทางปกครอง เป็นการกระทำาผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ที่รวมถึงการกระทำาหรือละเว้นการกระทำาที่มีโทษอาญา  และ/หรือโทษ

ทางปกครอง  การกระทำาความผิดอาญาอาจมีการลงโทษทั้งทางอาญา

และทางปกครอง  ในขณะที่การละเมิดทางปกครอง (เช่น การกระทำา

หรือการละเว้นการกระทำาโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร ผู้สังเกตการณ์ 

หัวหน้าพรรคการเมือง หรือองค์กรด้านสื่อ) ไม่ถือเป็นการกระทำาความ

ผิดอาญา การละเมิดเช่นนั้นมักถูกสอบสวน (และลงโทษ) โดย กกต. ที่

มีอำานาจลงโทษทางปกครอง   การจำาแนกระหวา่งการกระทำาผดิทัง้สอง

ประเภทจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้งของแต่ละประเทศ

 ข) การลงโทษ

 การลงโทษสำาหรับความผิดทางอาญาทีก่ระทำาในกระบวนการ

เลือกตั้งมักจะอยู่ในเขตอำานาจของศาลอาญา  อย่างไรก็ดี ในบางกรณี 

ก็มีเหมือนกันที่ศาลเลือกตั้งซึ่งเป็นศาลชำานัญพิเศษ หรือ กกต. เอง 

เป็นผู้ใช้อำานาจนั้น กลไกเพื่อการลงโทษมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ  การอทุธรณค์ำาตดัสนิอาจทำาไดโ้ดยสง่สำานวนให ้องคก์ร ยพต. 

 การละเมิดทางปกครองอาจนำาไปสู่การลงโทษทางปกครอง 

ตัวอย่าง เช่น

 • การว่ากล่าวตักเตือน การพักงาน การถอดถอน หรือการ

ตัดสิทธิ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานการเลือกตั้ง 

 • การลดเงินช่วยเหลือที่รัฐให้แก่พรรคการเมือง

 • การระงับสิทธิการใช้เวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง

และวิทยโุทรทศัน ์ทีร่ฐัจดัใหพ้รรคการเมืองเพ่ือการโฆษณา

หรือการสื่อสารสาธารณะ

 • การเสียสิทธิหรือการยกเลิกสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง หรือ

 • การปรับ หรือการลงโทษทางการเงินระวางอื่น 

 ค) การลงโทษทางแพ่งและทางการเมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ

              การเลือกตั้ง

 กลไกทางการเมอืง เชน่ การถอดถอนหรอืการดำาเนนิคดผีูด้ำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง อาจบังคับใช้กับองค์กรนิติบัญญัติ สภาการเมือง 

หรือข้าราชการระดับสูง (เช่น รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา 

หรือกรรมการการเลือกตั้ง)  ที่กระทำาผิดร้ายแรงในกระบวนการเลือก

ตั้ง  บทลงโทษอาจจะรวมถึงการขาดคุณสมบัติจากการดำารงตำาแหน่ง

ในหน่วยงานรัฐในระยะเวลาที่กำาหนด

 การลงโทษทางแพ่งอาจใช้ได้เช่นกันกับผู้กระทำาผิดที่ละเมิด

กฎหมายเลือกตั้งในข้อต่างๆ เช่น การวินิจฉัยทางกฎหมายที่ไม่เหมาะ

กลไกทางการเมือง เช่น 

การถอดถอน  หรือการ

ไต่สวนทางการเมือง 

อาจนำามาใช้กับ

หน่วยงานนิติบัญญัติ  

ฝ่ายการเมือง  หรือ

พนักงานของรัฐ

ระดับสูง
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สม ความผิดพลาดโดย กกต.  ความผดิทางตลุาการในสว่นขององค์กร 

ยพต. หรือการออกแบบ  รธต. ที่บกพร่อง การลงโทษเช่นนี้อาจต้องมี

การชดใช้ค่าเสียหายทีเ่กดิแกป่ระชาชน หรอืกลุม่ของพลเมอืงผูร้อ้งเรยีน

ว่าสิทธิเลือกตั้งของตนถูกละเมิด

7. การจำาแนกระบบยตุขิอ้พพิาทในการเลอืกตัง้ (ระบบ ยพต.)

 โดยทีย่งัไมม่สีตูรใดสตูรหนึง่ทีเ่ป็นหลักประกันวา่ กระบวนการ

เลอืกตัง้จะเปน็ไปตามกรอบของกฎหมาย จงึมรีะบบ ยพต.ทีห่ลากหลาย

ใหเ้ราไดศ้กึษา  โดยทัว่ไป ระบบ ยพต. ของแตล่ะประเทศมกัเปน็ผลผลิต

จากบรบิททางประวตัศิาสตร ์สงัคม และการเมอืง รวมทัง้จารตีประเพณี

ทางกฎหมายของประเทศนัน้  ในขณะทีบ่ทเรยีนจากประเทศหนึง่ไมอ่าจ

ใชไ้ดก้บัประเทศอืน่เสมอไป การศกึษาเปรยีบเทยีบทำาให้เห็นจดุออ่นจดุ

แข็งของประสบการณ์แต่ละประเทศ

 ในการเปรียบเทียบระบบ ยพต. ที่ใช้กันทั่วโลก น่าจะเป็นการ

ดทีีจ่ะจำาแนกรูปแบบของระบบ ยพต. ซึง่มีความแตกตา่งกนั เพ่ือใหเ้กดิ

ความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้น  มีตัวเกณฑ์สำาหรับการจำาแนกระบบดังกล่าว

หลายตัว  และแสดงให้เห็นความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละระบบ 

ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1  

 ก) ตัวเกณฑ์สำาหรับจำาแนกระบบ ยพต. 

 มีตัวเกณฑ์หลายตัว ที่จะจำาแนกการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 

และในหลายกรณี ระบบ ยพต. ระบบหนึ่ง จัดการกับคำาร้องคัดค้านที่

ต่างกันด้วยวิธีการที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ระบบ ยพต. ระบบเดียวอาจ

รวมเอาองค์กร ยพต. หลายองค์กรเข้าด้วยกัน

 วิธีหนึ่งที่จะจำาแนกระบบ ยพต.  คือ ถือตามองค์กรที่รับคำา

ร้องคัดค้านการเลือกตั้งไว้พิจารณาเป็นจุดแรก กระนั้นก็ตาม ในเมื่อ

สำานวนร้องเรียนส่วนใหญ่มักเข้าช่องทางของ กกต. การศึกษาวิเคราะห์

ของ International IDEA ในท่ีนี ้จงึเลีย่งมาใชพ้ืน้ฐานขององคก์รท่ีทำา

หนา้ทีต่ดัสินขัน้สดุทา้ย หรอื “last instance body”  ซ่ึงมอีำานาจวนิจิฉยั

การเลอืกตัง้สมาชิกสภานติบัิญญตัแิหง่ชาต ิท่ีประเทศประชาธปิไตยทกุ

ประเทศจัดขึ้น โดยการใช้ตัวเกณฑ์นี้จึงจำาแนกได้ว่า ระบบ ยพต. ของ

โลกแบ่งได้เป็น 4 แบบ หรือ 4 ประเภทตามที่ปรากฏในกล่องข้อความ

ท่ี 1 หากตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัองคก์รทีร่บัคำารอ้งคดัคา้นเปน็จดุแรก 

โปรดดูใน International IDEA Unified Database ที่ http://www.

idea.int

 

 ข) แนวโน้มในระบบ ยพต.

 แม้ว่าในยุคหนึ่ง เคยเป็นเรื่องปกติท่ีสภานิติบัญญัติเป็นผู้ใช้

อำานาจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง แต่ในหลายปีที่ผ่านมา แนว

โนม้ไดเ้คลือ่นยา้ยไปสู ่‘ตลุาการนวุตัร’ของกระบวนการเลอืกตัง้  องคก์ร

ตลุาการเริม่มคีวามรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ในการหาขอ้ยตุคิวามขดัแยง้ในการ

เลอืกตัง้ และใหค้วามเชือ่มัน่วา่ขอ้พพิาทจะมขีอ้ยตุทิีช่อบดว้ยกฎหมาย  

การเคลือ่นยา้ยของอำานาจสว่นนีเ้ป็นความพยายามหลกีเลีย่งตวัเกณฑท่ี์

กนิความอยา่งกวา้ง ๆ  และเปดิช่องใหเ้จรจาต่อรองทางการเมืองแบบนกั

ฉวยโอกาส ทีบ่างครัง้อาจพบเหน็ เมือ่ระบบ ยพต. อยูใ่นองคาพยพทาง

กล่องข้อความที่ 1  การจำาแนกทั่วไปของระบบ ยพต.

การตัดสินคำาร้องคัดค้านการเลือกตั้งในขั้นสุดท้ายอาจอยู่ในความรับผิดชอบของ 

•  องค์กรนิติบัญญัติ (โดยรัฐสภาหรือสภาการเมืองอื่น) 

•  องค์กรตุลาการ 

- ศาลยุติธรรมของฝ่ายตุลาการ 

- ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ 

- ศาลปกครอง 

- ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง 

•  กกต. ที่มีอำานาจตุลาการอยู่ด้วย 

•  องค์กรเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือในฐานะที่เป็น

คำาตอบเชิงสถาบันภายในชาติต่อกระบวนการเลือกตั้งหนึ่งใดโดยเฉพาะ 

โดยที่ไม่มีสูตรสำาเร็จใด

แม้แต่สูตรเดียวที่จะ

ป้องกันว่า กระบวนการ

เลือกตั้งจะดำาเนินไป

ตามกรอบกฎหมาย 

จึงทำาให้มีระบบ ยพต. 

ที่หลากหลาย

หน่วยงานตุลาการ

นับวันจะต้องเข้ามา

รับผิดชอบในการยุติ

ความขัดแย้งจากเหตุ

เลือกตั้งมากยิ่งขึ้น  

รวมท้ังให้ความม่ันใจว่า

การพิพาทต่างๆ 

ได้ยุติลงตามคัลลอง

แห่งกฎหมาย
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นิติบัญญัติ หรือสภาการเมือง   กรรมการใน กกต. ในปัจจุบันก็เช่นกัน 

มักมีการกำาหนดให้มาจากฝ่ายตุลาการ หรือแต่งตั้งด้วยวิธีที่คล้ายคลึง

กับการแต่งตั้งผู้พิพากษา (ด้วยข้อเรียกร้องต่อตัวบุคคลเช่นเดียวกัน)  

หรือมีเงื่อนไขของการจ้างงานที่เท่าเทียมกับผู้ดำารงตำาแหน่งสูงสุดใน

ฝ่ายตุลาการ  ในอดีต พรรคการเมืองเคยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงใน

การจดัการเลอืกตัง้และยตุขิอ้พพิาทในการเลอืกตัง้  อยา่งไรกด็ ีปจัจบุนั

งานของพรรคการเมอืงมกัจำากดัอยูท่ีก่ารสอดสอ่งและดแูลงานของ กกต. 

 ค) ระบบ ยพต. ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรนิติบัญญัติ  
              หรือสภาการเมืองอื่น

 มไีมก่ีป่ระเทศท่ีมอบหมายระบบ ยพต. ให้แกอ่งคก์รนติบิญัญัติ

เปน็การเฉพาะ  ประเทศสว่นใหญท่ี่ยงัคงมรีะบบเชน่นี ้จะเปน็ในเรือ่ง (1) 

การกระทำาและการตดัสนิทีไ่มใ่ชก่ารตดัสนิผลการเลอืกตัง้ หรอื (2) การ

ตดัสนิผลการเลอืกตัง้โดยรัฐสภา ท้ังนี ้ได้มกีารพจิารณาโดยฝา่ยตุลาการ

ด้วยแล้ว ระบบเช่นนี้เป็นตัวอย่างของระบบผสมในการยุติข้อพิพาทใน

การเลือกตั้ง

 ง) ระบบ ยพต. ในความดูแลขององค์กรตุลาการ

 จากการที่มีการใช้อำานาจโดยไม่ชอบขององค์กรนิติบัญญัติ 

หรือสภาการเมือง ที่รับผิดชอบระบบ ยพต.  ระบบ ยพต.ส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันจึงหันมาใช้องค์กรตุลาการที่ตรงไปตรงมาและเป็นกลาง ระบบ 

ยพต. ฝ่ายตุลาการให้หลักประกันที่ดีกว่าในแง่การยุติข้อพิพาทในการ

เลือกตั้งบนพื้นฐานของกฎหมายมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง  

 ระบบ ยพต. ฝ่ายตุลาการอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ขึ้นอยู่

กับลักษณะขององค์กรที่รับผิดชอบ

 • ศาลยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ

 • ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ

 • ศาลปกครอง และ

 • ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง

 (1) ศาลยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ

       รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของระบบ ยพต. คือรูปแบบที่มอบ

หมายการยตุคิำารอ้งคดัคา้นการเลือกต้ังในข้ันสุดทา้ยให้แกศ่าลยติุธรรม

ในฝ่ายตุลาการ  บ่อยทีเดียวที่ระบบนี้จะรวมเอาศาลฎีกาของประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำานาจหน้าที่โดยตรง หรือผ่านการอุทธรณ์  ในการ

ออกแบบระบบดงักลา่ว จะตอ้งคำานงึถงึความเปน็อสิระและความนา่เชือ่

ถือของระบบตุลาการที่มีอยู่ด้วย  โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตย

ที่เริ่มต้นหรือกำาลังพัฒนาให้เข้มแข็ง  การขาดความน่าเชื่อถือใดๆ ใน

ระบบตุลาการ และการรับรู้ใดๆ (แม้จะไม่มีมูลก็ตาม) ว่าระบบดังกล่าว

ขาดความเป็นอิสระ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารหรือ

พรรคการเมืองในรัฐบาล ย่อมบั่นทอนความน่าเชื่อถือของระบบ ยพต. 

ลงอย่างมาก

 (2) ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ

    การใช้ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญในระบบ 

ยพต. เป็นการให้ความรับผิดชอบในการตัดสินเรื่องความถูกต้องของ

การเลือกต้ังแก่องค์กรที่มีอำานาจตัดสินคดีตามรัฐธรรมนูญ  ในบาง

ประเทศ องค์กรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ ในบางประเทศก็

ไม่ใช่  ระบบ ยพต. บางระบบ เช่นของฝรั่งเศส ใช้องค์กรแบบผสมที่มี

อำานาจวินิจฉัยทั้งทางรัฐธรรมนูญและทางปกครอง และมีสำานักงานเป็น

หนว่ยงานทีเ่ปน็อิสระ ในระบบอืน่ ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาการอทุธรณ์

คำาตดัสนิในบางเรือ่งของศาลปกครอง และวนิจิฉยัคำารอ้งคดัคา้นผลการ

เลือกตั้ง 

 (3) ศาลปกครอง

รปูแบบทีส่ามของระบบ ยพต. ซึง่ไมค่อ่ยไดใ้ชก้นั คอืการ

ให้ศาลปกครอง ที่บางแห่งเป็นเอกเทศ บางแห่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย

ตุลาการนั้น เป็นองค์กรที่ทำาให้คดีเป็นที่สิ้นสุด 

มีเพียงไม่กี่ประเทศ

ที่ระบบ ยพต. อยู่ใน

การดูแลเป็นพิเศษ

ของหน่วยงานตุลาการ

ระบบ ยพต.ที่เห็นกัน

ตามปกติก็คือ

การมอบอำานาจให้

ศาลสถิตยุติธรรม

อันเป็นหน่วยงาน

ฝ่ายตุลาการเป็นที่

ยุติข้อคัดค้านเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง  

การใช้ศาลรัฐธรรมนูญ

หรือสภาในระบบ ยพต. 

คือการให้ความ

รับผิดชอบในการตัดสิน

ว่าด้วยความถูกต้อง

ของการเลือกตั้งแก่

องค์กรที่อยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญ
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 (4) ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง

ระบบ ยพต. รูปแบบนี้ใช้ศาลที่เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้ง  

บางแห่งเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายตุลาการ บางแห่งเป็นอิสระจากรัฐบาล  

องคก์รเหลา่นีม้คีวามเปน็อสิระในการทำาหนา้ท่ีและมอีำานาจหนา้ท่ีตดัสนิ

คำาร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งในขั้นสุดท้าย

 ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้งซึ่งคำาตัดสินอาจถูกอุทธรณ์ต่อ

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือทั้งสองศาลตามลำาดับนั้น จัดอยู่ในระบบ 

ยพต. ประเภทท่ีการตดัสนิคำารอ้งคดัคา้นการเลอืกตัง้ในขัน้สดุทา้ย เปน็

ของศาลยตุธิรรมของฝา่ยตลุาการ  หรอืของศาลรฐัธรรมนญูหรอืตลุาการ

รัฐธรรมนูญ 

 ท่ีมไิดร้วมอยูใ่นประเภทน้ีคอื ศาลชำานญัพเิศษคดเีลอืกตัง้ทีท่ำา

หน้าที่เป็น กกต. ด้วย (ดูข้อต่อไป) แม้ว่าจะได้รับมอบหมายการยุติข้อ

พิพาทในการเลือกตั้งทุกรูปแบบในขั้นสุดท้าย แม้องค์กรเหล่านี้จะเรียก

ชื่อเป็นศาลเลือกตั้ง แต่เนื่องจากว่าทำาหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง 

อยา่งเปน็เอกเทศหรอืเปน็อสิระดว้ย จงึถกูจดัอยูใ่นประเภทระบบ ยพต. 

ซึ่ง กกต. เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้าย

 บางประเทศมหีนว่ยงานชำานญัพเิศษคดเีลอืกตัง้ทีเ่ปน็เอกเทศ

และเปน็อสิระสองหนว่ยงาน  หนว่ยงานหนึง่รบัผดิชอบในทางปกครอง 

รวมทั้งการจัดการ  การสั่งการและควบคุมดูแลการเลือกตั้ง (หมายถึง 

กกต.)  ในขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งทำาหน้าที่ตัดสินคำาร้องคัดค้านการ

ตัดสินของกกต. (หมายถึง ยพต.)  ระบบเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปในละติน

อเมริกา  เราควรแยกระบบที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถร้องคัดค้าน

กับ กกต. ที่เป็นอิสระและอุทธรณ์ต่อศาลคดีเลือกตั้งที่เป็นเอกเทศและ

เป็นอิสระ ออกจากระบบท่ีองค์กรท่ีรับฟังคำาอุทธรณ์ (หน่วยงานชั้น

อุทธรณ์) เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ

 คณะผูพ้พิากษาคดเีลอืกตัง้ทีม่คีวามชำานาญพเิศษหลายคณะ

ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานประจำา  อย่างน้อยในส่วนของสมาชิกของ

องคาพยพในระดับสูงสุด  อย่างไรก็ดี คณะอื่นๆ มักมีลักษณะชั่วคราว

และประกอบขึ้นเพื่อทำาหน้าที่เมื่อมีการเลือกตั้ง  การมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะและการทำางานเต็มเวลาในเรื่องคดีความการเลือกตั้ง อาจนำาไป

สู่สมรรถนะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น  แต่อาจทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย 

ในสังคมท่ีการร้องคัดค้านคดีเลือกตั้งมีจำานวนไม่สูง การดำารงอยู่ของ

หน่วยงานถาวรในห้วงเวลาก่อนและหลังเลือกตั้งอาจไม่จำาเป็น 

 จ) ระบบ ยพต. ที่อยู่ในการดูแลของ กกต. ที่มีอำานาจ
              ตุลาการอยู่ด้วย 

 ภายใต้ระบบ ยพต. นี้ กกต.ที่เป็นอิสระ ทำาหน้าที่ทั้งบริหาร

จดัการกระบวนการเลอืกตัง้ และใชอ้ำานาจตลุาการเพือ่ยตุคิำารอ้งคดัคา้น

และวนิจิฉยัช้ีขาด รฐัธรรมนญูบางฉบบัไดใ้หอ้ำานาจตลุาการเดด็ขาดแก ่

กกต. ทำาให ้กกต. เปน็เสมือนฝา่ยทีส่ีข่องอำานาจอธปิไตยในการปกครอง 

 องค์กร ยพต. บางแห่งเป็นผู้ตัดสินคดีเลือกตั้ง หรือเป็นศาล

เลือกตั้ง  บุคลากรจะมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคงเหมือนเจ้าพนักงาน

ตลุาการ สำาหรับ กกต. ที่เปน็อสิระ ซึ่งนอกจากจะมอีำานาจหน้าทีใ่นการ

บรหิารงานเลอืกตัง้แลว้ ยงัมอีำานาจทางตลุาการอยา่งมนียัสำาคญัดว้ยนัน้ 

พึงได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นองค์กรตุลาการ

 ในการนำาระบบ ยพต. ซึ่งมอบอำานาจเด็ดขาดทางตุลาการให้

แก่ กกต. มาใช้นั้น จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง  เนื่องจากมีความ

เสี่ยงต่อการใช้อำานาจโดยมิชอบ  โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินไม่เปิดช่อง

ทางอทุธรณห์รอืทบทวน   การลแุกอ่ำานาจอาจเปน็ไปไดเ้มือ่องคก์รเดยีว

รบัผดิชอบทัง้การจดัการเลอืกตัง้และการตดัสนิขอ้พพิาททีเ่กดิจากการ

เลือกตั้ง ซึ่งเป็นกรณีของ กกต. ที่ทำาหน้าที่เป็นทั้งผู้พิพากษา และเป็น

ฝ่ายที่ถูกร้องคัดค้านไปในตัว

ศาลชำานัญพิเศษคดี

เลือกตั้งมีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่และทรงไว้ซึ่ง

อำานาจเด็ดขาดในการ

ตัดสินการร้องคัดค้าน

ผลการเลือกตั้ง

การรับรอง ระบบ ยพต. 

ท่ี กกต.เป็นผู้ใช้อำานาจ

ตุลาการเป็นที่ยุติข้อ

พิพาท  ควรต้องมีการ

พิจารณาให้ความสำาคัญ

เป็นพิเศษ   เนื่องจาก

มีความเสี่ยงต่อการลุ

แก่อำานาจ  โดยเฉพาะ

ในกรณีที่ตัดสินแล้ว

ไม่มีข้ันตอนให้ทบทวน

คำาตัดสิน



30 31

 ฉ) ระบบ ยพต. ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรเฉพาะกิจ

 ระบบสดุทา้ย ไดแ้กร่ะบบ ยพต. ทีเ่ปน็องคก์รเฉพาะกจิ ตัง้ขึน้

ในชว่งเปล่ียนผา่นภายหลังความขดัแยง้ท่ีรนุแรงในประเทศ  ซ่ึงบางครัง้ 

เป็นทางออกที่มีองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ให้การสนับสนุน  ระบบ

ในรูปแบบนี้ มีกลไกในการยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว

เท่านั้น และถูกจัดตั้งขึ้นให้ดูแลการเลือกตั้งเพียงหนึ่งหรือหลายครั้ง 

จนกว่าจะมีระบบ ยพต. ที่ถาวรเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

 (1) องค์กรเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานระหว่าง

               ประเทศ  มีส่วนสนับสนุน

ระบบ ยพต. ในรูปแบบนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อยุติคำาร้องคัดค้าน

ใหจ้ดัการเลอืกตัง้และผลของการเลอืกตัง้  และมกัจะไดรั้บการสนบัสนนุ

จากประชาคมระหว่างประเทศในห้วงเวลาการเปลี่ยนผ่านภายหลังเกิด

ความขดัแยง้ องคก์รเฉพาะกจินีอ้าจเปน็องค์กรเดียวกบัองค์กรท่ีจัดการ

เลอืกตัง้หรอืไมก่ไ็ด ้ วตัถปุระสงคข์ององค์กรเฉพาะกิจคอืการสรา้งความ

เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งนั้น เสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง โดยไม่มีกลุ่มหรือ

ภาคส่วนใดถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วม

 (2) องค์กรเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นในระดับชาติ

ในบางโอกาส องคก์รเฉพาะกจิถกูจดัตัง้ขึน้เปน็การภายใน

เพื่อรับผิดชอบระบบ ยพต. ในการเลือกตั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง  เพื่อแก้

ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่าน  โดยปกติจะเป็นผลที่เกิดจากการเจรจาและข้อ

ตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ร้ายแรง  ระบบ ยพต. ประเภทนี้ มัก

จะตั้งขึ้นโดยกฎหมายของประเทศ หรือโดยข้อตกลงสันติภาพ และ

ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ ภายในประเทศเท่านั้น  องค์กรเฉพาะกิจนี้

อาจมีลักษณะงานด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ หรือทางปกครอง เนื่องจาก

เป็นระบบชั่วคราว จึงไม่จัดไว้ในกลุ่มของระบบ ยพต. ตามที่ได้กล่าว

ถึงข้างต้น 
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8. หลักการและหลักประกันของระบบ ยพต. 

 ไม่ว่าจะใช้ระบบ ยพต. รูปแบบใดก็ตาม แต่พึงมีหลักการและ

หลกัประกนัรว่มทีเ่หมอืนกนัและใชไ้ดใ้นทกุระดบั  และโดยทกุองคก์รที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการกระทำาวิธีพิจารณา และการตัดสิน

ทั้งปวงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  หลักการและหลักประกัน

เหล่านี้ถูกนำามาใช้เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อผูกพันระหว่าง

ประเทศ ตลอดจน ‘การปฏิบัติชอบ’ และ ‘เงื่อนไขขั้นต่ำา’ ที่จำาเป็นเพื่อ

ให้ถือได้ว่าระบบ ยพต. สอดคล้องกับหลักนิติธรรม

 ‘หลักการ’ คือ คุณค่าทางการเมืองและจริยธรรมที่นำามาใช้ตั้ง

มาตรฐานทีส่รา้งแรงจงูใจ ทัง้แกผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้หรอืองคก์ร ยพต.  ระบบ 

ยพต. จะต้องยึดโยงอยู่ทั้งกับหลักการพื้นฐานในการเลือกตั้ง (ตัวอย่าง 

เช่น การเลือกตั้งที่เสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง หรือการมีสิทธิเลือกตั้ง

ถ้วนหน้า) และกับหลักการทั่วไปที่ใช้ในขอบเขตต่างๆ ของกฎหมาย 

(ตัวอย่าง เช่น ความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย ความเป็น

อิสระของฝ่ายตุลาการ กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม และสิทธิสู้คดี

ด้วยความสามารถ)

 หลักการสำาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือความเป็นที่สิ้นสุด ซึ่ง

กำาหนดวา่เมือ่หว้งเวลาหนึง่ของวฏัจักรการเลอืกตัง้ไดส้ิน้สดุลง  ผลลพัธ์

นัน้ยอ่มเปน็อันยติุและส้ินสุดด้วย  คำาวนิจิฉยัหรอืการกระทำาใดทีเ่กดิขึน้

ในห้วงเวลานั้นไม่อาจนำามาร้องคัดค้านเมื่อพ้นกำาหนดเส้นตายแล้ว

 ‘หลักประกัน’ เป็นปัจจัยหรือเครื่องมือตามกฎหมายสำาหรับ

ธำารงหลักการของระบบ ยพต.  หลักประกันสำาคัญของระบบ ยพต. ที่

มีประสิทธิผลคือ หลักประกันว่าความผิดปกติจะได้รับการแก้ไข โดย

ทำาให้การนั้นไร้ผล ถูกยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแม้เพียงแค่รับรู้ความ

ผิดปกตินั้น  หลักประกันอื่นๆ รวมถึงกลไกทางกฎหมายที่จะกำาหนด

และบังคับใช้การลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง

 คำาว่า ‘หลักประกัน’ อาจแบ่งย่อยเป็นเรื่องโครงสร้างและ

กระบวนการ หลักประกันเชิงโครงสร้าง (ทางตุลาการ) หมายถึงปัจจัย

หรือเครื่องมือทางกฎหมายที่ทำาให้ระบบ ยธต. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างเป็นเอกเทศ เป็นอิสระ จากองค์กรอื่นของรัฐบาล  พรรคการเมือง

และผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง  หลักประกันเหล่านี้มีความจำาเป็น

เพื่อให้องค์กร ยพต. สามารถยุติคดีความได้อย่างตรงไปตรงมาและไม่

ลำาเอียง  แม้ว่าความไม่ลำาเอียงอาจยากเย็นยิ่งสำาหรับองค์กรนิติบัญญัติ 

หรือ กกต. ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบยุติข้อพิพาท แต่เพื่อเห็นแก่ความชอบธรรมและความน่าเชื่อ

ถือ ก็ยงัตอ้งคงหลกัประกนันีไ้วใ้นเปา้ประสงคโ์ดยรวม   หลกัประกนัเชงิ

กระบวนการ เปน็ปจัจยัหรอืเครือ่งมอืทางกฎหมายทีก่ำากบักระบวนการ

รอ้งคดัคา้นและพจิารณาคำาคดัคา้นการเลอืกตัง้   โดยนยันี ้หลกัประกนั

สง่เสรมิความเทีย่งธรรมในการเลอืกต้ังและสรา้งความมัน่ใจวา่ระบบ ยพต. 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  หลักประกันเหล่านี้อธิบายได้ดังนี้

 ก) หลักประกันเชิงโครงสร้างของระบบ ยพต. 

 หลักประกันเชิงโครงสร้างทำาให้หลักการชี้นำาของระบบ ยพต. 

เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ได้แก่

 •  การยอมรบัทางกฎหมายในความเปน็อสิระขององคก์ร ยพต.

 •  ความเป็นอิสระและไม่ลำาเอียงของคณะบุคคล - คณะกรรมการ

 •  กรอบของสภาพรบัผดิและโทษทีจ่ะไดร้บัขององคก์ร ยพต.  

             และกรรมการ

 •  ความซ่ือสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และ

 •  ความเปน็อสิระทางการเงนิและความย่ังยืนขององคก์ร ยพต.

‘หลักการ’ เป็นค่านิยม

หรือจริยธรรมทาง

การเมืองที่กำาหนด

มาตรฐานเพื่อกระตุ้น

ทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

และองค์กรยพต.

หลักประกันทาง

โครงสร้างทำาให้การ

ชี้นำาหลักการของ

ระบบ ยพต.

เป็นรูปเป็นร่างขึ้น‘หลักประกัน’ 

เป็นวิธีการหรือ

เครื่องมือทางกฎหมาย

เพ่ือธำารงไว้ซ่ึงหลักการ

ของระบบ ยพต.
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 (1) ความเป็นอิสระขององค์กร ยพต. 

สำาหรับองค์กร ยพต. ที่เป็นองค์กรตุลาการส่วนใหญ่ 

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กร ยพต. เป็นเอกเทศหรือ

เปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละใหห้ลกัประกันเชงิโครงสรา้งดงัตอ่ไปน้ี

 (2) ความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่ขององค์กร ยพต. 

ความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่ขององค์กร ยพต. เป็น

พื้นฐานสำาหรับหลักนิติธรรม และสำาหรับการเคารพสิทธิเลือกตั้งกับ

สทิธมินษุยชน ความเปน็อสิระเปน็เง่ือนไขเบือ้งตน้สำาหรบัการยตุคิำารอ้ง

คดัคา้นในการเลือกตัง้ทีเ่ทีย่งธรรม เปน็กลาง และมปีระสทิธผิล องคก์ร 

ยพต. จะมคีวามเปน็อิสระในการทำาหนา้ทีเ่มือ่องคก์รถูกผกูพนัใหป้ฏบัิติ

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายจัดตั้งและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ

เมื่อองค์กรน้ันแยกต่างหากมาจากหน่วยงานอื่นทั้งในบทบาทหน้าที่

และทางกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ ยพต. จำานวนหนึ่งมีความเป็น

อิสระในการทำาหน้าท่ีมากยิ่งขึ้น เมื่อมีหลักประกันว่าคำาวินิจฉัยของ

องค์กร ยพต. จะไม่ถูกทบทวนหรือแก้ไขโดยหน่วยงานอื่นใด

 สิ่งที่ทำาให้องค์กร ยพต. มีความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่ คือ 

ความสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยปราศจากความกลัว ตัวอย่างเช่น 

กลัวการถูกลงโทษหรือตำาหนิโดยผูม้ีอำานาจหน้าที่เหนือกว่า  ทั้งนี้ มิได้

หมายความว่า องค์กร ยพต. ตัดสินอะไรไปแล้วจะไม่มีการทบทวน หัก

ลา้งหรอืแกไ้ขโดยผูม้อีำานาจหนา้ทีเ่หนอืกวา่  และการทบทวนเชน่วา่นีก็้

มไิดห้มายความในตวัมนัเองวา่ ความเปน็อสิระในการทำาหนา้ทีส่ญูหาย

ไปหรอืถกูจำากดั โดยรวมแลว้ ในการวนิจิฉยัตามเนือ้ผา้ซึง่คำารอ้งคดัคา้น

ที่มีผู้ยื่นขึ้นมานั้น องค์กร ยพต. ควรทำาตามอาณัติของตนเองเท่านั้น 

โดยทั่วไป น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะจัด ระบบ ยพต. ให้เป็นหน่วย

งานอิสระและถาวร 

 2.1) ความเป็นอิสระทางการบริหารและการเงิน

ดา้นหนึง่ทีส่ำาคญัของความเปน็อสิระในการทำาหนา้ทีข่อง

องค์กร ยพต. คือ อำานาจหน้าที่ในการงบประมาณและการบริหาร  ข้อนี้

มักมีผลกระทบต่อศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง  หรือ กกต. ที่มีอำานาจ

ตุลาการอยู่ด้วย  องค์กร ยพต. อื่นๆ  เช่น ศาลยุติธรรม หรือองค์กร

นิติบัญญัติมักจะมีอภิสิทธิในเรื่องเหล่านี้

 แม้ว่าการให้อำานาจพิเศษในเรื่องการเงินแก่ กกต. จะพบเห็น

ไดท้ัว่ไป  แตก่ารใหอ้ำานาจดงักลา่วแกอ่งคก์ร ยพต. กพ็บเหน็ไดไ้มม่าก

นกั และนอ้ยครัง้ทีจ่ะกลา่วไดว้า่มอีงคก์ร ยพต. หนึง่ใดทีม่คีวามพอเพยีง

ด้วยตนเองทางการเงิน  อย่างไรก็ดี การมีความเป็นอิสระทางการเงินก็

มีพิสัยของมันอยู่  ณ ปลายด้านหนึ่งของพิสัย งบประมาณรัฐที่จัดสรร

ให้องค์กร ยพต. ในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละที่คงตัวตามที่กำาหนดโดย

กฎหมาย  ณ ปลายอีกด้านหนึ่ง ไม่มีข้อกำาหนดการจัดสรรทางการเงิน

เปน็การเฉพาะสำาหรบัองคก์ร ยพต. และจำาเปน็ตอ้งตอ่รองกบัหนว่ยงาน

ของฝ่ายบริหารที่ดูแลเรื่องงบประมาณอยู่เสมอ

 2.2) กรรมการขององค์กร ยพต. ที่เป็นอิสระและไม่ลำาเอียง 

เพ่ือให้ความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้เปน็ไปตามกรอบแห่ง

กฎหมาย จงึมคีวามจำาเปน็ทีอ่งคก์ร ยพต. จะไมเ่พยีงแตต่อ้งเปน็เอกเทศ

เชงิโครงสรา้งและมอีสิระในการทำาหนา้ทีเ่ทา่นัน้  แตผู่ท้ีเ่ปน็กรรมการเอง

กต็อ้งกระทำาการอยา่งอสิระเตม็ทีแ่ละอยา่งมอือาชพี กรรมการตอ้งไมท่ำา

เพื่อประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย บทบัญญัติ

ของรฐัธรรมนูญและของกฎหมายทีจ่ะยงัความเปน็อสิระ ไมล่ำาเอยีง และ

เป็นมืออาชีพแก่กรรมการองค์กร ยพต. มีตัวอย่างต่อไปนี้

 • กำาหนดขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการองค์กร 

ยพต. เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ผูไ้ดร้บัการสรรหาจะไมเ่ปน็หนีบ้ญุคณุ 

ผูกพันภักดีหรือเป็นปรปักษ์ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด 

องค์กรยพต.มีการ

ปฏิบัติงานโดยอิสระ

เมื่อยึดโยงไว้กับ

รัฐธรรมนูญธรรมนูญ

การปกครอง  หรือ

ข้อกฎหมายอื่นๆ 

ที่ออกมาใช้เท่านั้น 

และเม่ือถูกแยกออกมา

จากองค์กรอื่นๆ 

ทั้งในทางการปฏิบัติ

หน้าท่ีและทางกฎหมาย
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 • กำาหนดว่า กรรมการองค์กร ยพต. จะต้องถอนตัวจากการ

วินิจฉัยในกรณีเฉพาะที่ตนอาจมี (หรืออาจถูกมองว่ามี) 

ประโยชน์ได้เสียเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจไปทำาลายความ

ตรงไปตรงมาและไม่ลำาเอียงในการวินิจฉัย

 • ทำาให้แน่ใจในเรื่องความมั่นคงระยะยาว ในเรื่องอาณัติของ

บคุคลผูท้ำาการวินิจฉัย ในเรือ่งเงนิเดือนของพวกเขา ในเรือ่ง

กรอบเวลา วาระ และเงื่อนไขของการแต่งตั้ง เรื่องเหล่าน้ี

ตอ้งไมถ่กูปรบัเปลีย่นไดโ้ดยการตดัสนิใจของฝา่ยการเมือง 

หรือฝ่ายบริหาร หากจะปรับเปลี่ยนได้ก็โดยการแก้ไข

กฎหมายเท่านั้น

 • กำาหนดกรอบของสภาพรับผิดและโทษที่จะได้รับ เพื่อว่า

กรรมการองค์กร ยพต. ผู้ฉ้อฉลต่ออำานาจหน้าที่สาธารณะ

อาจถูกลงโทษได้ 

 (3) กรอบของสภาพรับผิดและเรื่องที่ต้องรับผิด ของ

องค์กร ยพต. กับกรรมการ

ระบบ ยพต. โดยทั่วไปจะยึดถือกรอบของสภาพรับผิด

และเรื่องที่ต้องรับผิดสำาหรับตัวองค์กร ยพต. เองกับกรรมการ กรอบ

เช่นนี้ช่วยให้สามารถสอดส่องดูแลการทำาหน้าที่ขององค์กร ยพต. และ

นำาบทลงโทษมาใช้ในกรณีมีการกระทำาผิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า

ทุกการกระทำา วิธีพิจารณาและการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เลือกตั้งดำาเนินไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ดังนั้น กฎหมายเลือกตั้ง

ของหลายประเทศจึงไม่เพียงแต่กำาหนดอำานาจและบทบาทหน้าที่ของ

องค์กร ยพต. กับกรรมการเท่านั้น หากยังกำาหนดภาระหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ และกลไกสำาหรับสภาพรับผิดด้วย

 ความโปรง่ใสและการเผยแพรง่านขององคก์ร ยพต. 
 ความโปรง่ใสขององคก์ร ยพต. เปน็ส่ิงสำาคญัพืน้ฐานทีจ่ะก่อให้

เกดิความนา่เชือ่ถอืตอ่ระบบ ยพต. โดยเฉพาะในสว่นของหนา้ทีว่นิจิฉยั

และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ  แม้ในกรณีที่ความโปร่งใสไม่ถูกกำาหนด

โดยข้อกฎหมาย  แต่ก็เห็นตรงกันว่า ความโปร่งใสเป็นการปฏิบัติชอบ  

เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงให้เห็นถึงความไม่ลำาเอียงขององค์กร 

และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น 

 การปฏิบัติชอบมีตัวอย่าง เช่น การถ่ายทอดออกอากาศการ

ประชมุทีเ่ปดิตอ่บคุคลทัว่ไป และการเผยแพรค่ำาวนิจิฉยั รวมทัง้เอกสาร

กระบวนการพิจารณาคดีผ่านอินเตอร์เน็ต ทันทีที่ได้ข้อมูลมา ถ้าคำา

พิพากษามีฐานคดีโยงมาจากคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้า (เชื่อมโยงต่อเนื่อง) 

จะช่วยให้แน่ใจถึงความโปร่งใสได้ด้วยการแถลงถึงกรณีก่อนหน้าให้

ชัดเจน พร้อมให้เหตุผลประกอบคำาตัดสิน  ความโปร่งใสยังรวมถึงการ

มีหอจดหมายเหตุขององค์กร ยพต. ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าไปใช้ได้

 สภาพรับผิดขององค์กร ยพต.
 สภาพรับผิดขององค์กร ยพต. ต่อสังคมสำาหรับกิจกรรมและ

สมรรถนะขององค์กร เป็นฐานที่มาของความน่าเชื่อถือ สภาพรับผิดชี้

นยัวา่องคก์ร ยพต. กำาลงักระทำาไปตามกรอบและแนวทางทีไ่ดบ้ญัญตัไิว้

ในรฐัธรรมนญูและตวับทกฎหมาย และยดึมัน่อยูก่บัพนัธะและมาตรฐาน

ทางจริยธรรม การบริหาร การเงิน และการบริการ 

 การเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตัแิละทรพัยากรให้

สาธารณชนเข้าถึงได้ เป็นการปฏิบัติชอบเกี่ยวกับสภาพรับผิด และช่วย

ใหเ้กดิความไวว้างใจในหมูป่ระชาชนท่ัวไป รวมท้ังผูท่ี้มพีนัธสมัพนัธก์บั

องค์กร ยพต.  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรคการเมือง ฝ่ายนิติบัญญัติ และ

หน่วยงานของรัฐบาลที่เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรให้ และเป็นผู้กำากับดูแล

การใช้ทรัพยากรขององค์กร ยพต. ด้วย

กรรมการองค์กร ยพต.

พึงกระทำาหน้าที่ด้วย

ความเป็นอิสระสูงสุด

และมีความเป็น

มืออาชีพ แม้ยามที่ความโปร่งใส

จะมิใช่ข้อกำาหนดไว้ใน

กฎหมาย แต่ก็ถือ

เป็นการปฏิบัติที่ดี 

เนื่องจากเป็นการ

แสดงออกเบื้องต้น

ให้เห็นการไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและ

เป็นการเพิ่มพูน

ความน่าเชื่อถือ 

ความรับผิดชอบพร้อม

ที่จะให้ตรวจสอบได้

ขององค์กร ยพต. 

ต่อสังคมสำาหรับ

กิจกรรมและการปฏิบัติ

หน้าที่มีความสำาคัญ

ต่อความน่าเช่ือถือของ

ระบบ ยพต.
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 บางระบบกำาหนดให้องค์กร ยพต. ต้องส่งรายงานการปฏิบัติ

หนา้ทีแ่ละรายงานการใชง้บประมาณใหฝ้า่ยนติบิญัญตัหิรอืฝา่ยตลุาการ

ทราบ  แมจ้ะไมม่กีารบงัคบัโดยกฎหมาย การจดัใหข้อ้มลูเหลา่นีป้รากฏ

แก่สาธารณะในเวลาอันสมควร ถือเป็นการปฏิบัติชอบด้วยเช่นกัน

 ความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพของ 
         กรรมการ ยพต. 
 ความซือ่สตัยเ์ชิงสถาบันขององคก์ร ยพต. โดยพืน้ฐานขึน้อยู่

กบัความมุ่งม่ันของกรรมการทีจ่ะดำาเนินวัตรปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม และ

ยดึมัน่อยูก่บัรฐัธรรมนูญและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  การมนีโยบายทีเ่ขม้

งวด แนวทางการปฏิบัติและจรรยาบรรณเพือ่ปอ้งกนัเรือ่งการขดักนัแหง่

ผลประโยชน ์จะชว่ยใหส้าธารณชนมคีวามไวว้างใจในเรือ่งความซือ่สตัย์

สุจริตขององค์กร ยพต. ได้เป็นอย่างดี

 ความเป็นอิสระทางการเงินและความยั่งยืนของ
         องค์กร ยพต. 
 หลักการที่ว่าการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยต้องยั่งยืน

อยู่ได้นั้น ชี้นัยว่าองค์กร ยพต. ควรทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ

เลือกตั้งได้ภายในเวลาที่กำาหนดตามกฎหมาย  อย่างมีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น  และถ้าเป็นไปได้ด้วยการใช้จ่ายเงินที่ลดน้อยลง

ตามประสบการณท่ี์เพ่ิมข้ึน  ความยัง่ยนืขององคก์ร ยพต. อาจพจิารณา

ได้จากองค์ประกอบ ดังนี้

 • ความยั่งยืนเชิงสถาบัน ด้วยกรอบของรัฐธรรมนูญและตัว

บทกฎหมายที่เหมาะสม

 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้วยการจัดให้มีงบ

ประมาณที่เพียงพอและทันท่วงที

 • ความยัง่ยนืของทรพัยากรบคุคล ซึง่รวมถงึการมโีครงสรา้ง

ที่ดีพอของบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณภาพ ด้วยเป้าหมายที่

จะยังความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งให้ปรากฏอย่างได้ผล

และมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ดี การพิจารณาด้านการเงินไม่ควรปล่อยให้เกิดการ

ประนปีระนอมในเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของความเทีย่งธรรมในการเลอืก

ตั้ง  แม้ว่าองค์กรอาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาว แต่ก็เป็นเรื่องสำาคัญที่จะ

ทำาให้แน่ใจได้ว่า การทำาหน้าที่ขององค์กร ยพต. อยู่ในระดับสูงเพียง

พอที่จะสนองความต้องการในบรรยากาศการเลือกตั้งหนึ่งใดท่ีมีความ

อ่อนไหวเป็นพิเศษ

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบอบประชาธิปไตยทีเ่กดิใหมห่รอืสถาปนา

ขึน้เม่ือเร็ว ๆ  นี ้การสนบัสนนุของแหลง่ทนุในประชาคมระหวา่งประเทศ 

อาจกอ่ใหม้ผีลกระทบอยา่งมากในเรือ่งความยัง่ยนืขององคก์ร ยพต. การ

สนบัสนนุของแหล่งทุนอาจชว่ยปรับปรุงคณุภาพการเลือกตัง้คร้ังน้ัน แต่

ต้องหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหรืออิทธิพลใดๆ  หรือการรับรู้ของสาธารณชน

ว่ามกีารพึง่พาหรอือิทธพิลเขา้แทรก การสนบัสนนุดา้นการเงนิของแหลง่

ทุนจะตอ้งไมค่รอบคลมุเงนิเดอืนของกรรมการองคก์ร ยพต. ซึง่ควรมา

จากการคลังของรัฐเสมอ 

 เพื่อประโยชน์ของความยั่งยืน องค์กร ยพต. ควรจัดให้มี

กระบวนการและการปฏิบัติที่คุ้มแก่งบประมาณ เพ่ือการน้ี พึงมีการ

ประเมินความสามารถขององค์กร ยพต.  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร เงิน และเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ด้วย 

 ข) หลักประกันเชิงกระบวนการของระบบ ยพต.
 หลกัประกนัเชงิกระบวนการมกัจะกำาหนดไวเ้พ่ือใหแ้นใ่จว่าการ

ดำาเนนิการของระบบ ยพต. สามารถเขา้ถงึได ้ ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ  

หลักประกันเหล่านี้ได้แก่

 • ความโปร่งใส ชัดเจน และเรียบง่ายในข้อกำาหนดที่ใช้กับ

              ระบบ ยพต. 

 • การเข้าถึงความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้อย่างสมบูรณ์

             และมีประสิทธิผล

การดำารงอยู่ของ

นโยบายที่เข้มงวด 

การปฏิบัติ  และการ

มีจรรยาบรรณเพื่อ

จัดการความขัดกัน

แห่งผลประโยชน์

ย่อมทำาให้ประชาชน

ไว้วางใจในความ

ซื่อสัตย์ของ

องค์กร ยพต.

หลักประกันแห่งข้ันตอน

การปฏิบัติต้องให้อยู่

ในร่องในรอยเพ่ือให้เกิด

ความแน่ใจว่าการ

ดำาเนินงานของระบบ 

ยพต.สามารถเข้าถึงได้ 

มีประสิทธิผลและ

มีประสิทธิภาพ 
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 • ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่จัดให้เปล่า หรือเป็นการ

             ให้บริการในราคายุติธรรม 

 • การตัดสินคดีหรือการกระทำาเพื่อแก้ไขสิ่งผิด ที่รวดเร็วและ

             ทันท่วงที

 • สิทธิในการต่อสู้คดีหรือการไต่สวนคดี และกระบวนการ

             ยุติธรรมที่ชอบ

 • การบังคับคดีตามคำาตัดสินและคำาชี้ขาดที่สมบูรณ์และ

             ทันท่วงที

 • การตีความและการใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่างเสมอต้น

             เสมอปลาย

 (1) ความโปร่งใส ชัดเจน และเรียบง่ายในข้อกำาหนด
ที่ใช้กับระบบ ยพต. 

ระบบ ยพต. ที่เหมาะที่สุดย่อมชัดเจนและเรียบง่าย ข้อ

บญัญตัเิพือ่การรอ้งคดัคา้นและปกปอ้งสทิธกิารเลอืกตัง้ (รวมทัง้กฎหมาย

วิธีพิจารณาความ) ต้องร่างให้ชัดเจนและง่าย โดยใช้ภาษาของชุมชนที่

จะมีการเลือกตั้ง เพื่อไม่เปิดให้มีการตีความผิด ๆ นอกจากนี้ ต้องมี

การเผยแพร่เนื้อหาของข้อบัญญัติอย่างกว้างขวาง มาตรการเหล่านี้จะ

ทำาให้แน่ใจได้ว่า ข้อบัญญัติต่างๆ มีความโปร่งใส เข้าใจได้ง่าย และมี

การปฏบิตัใิชอ้ยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  โดยเฉพาะโดยองคก์ร ยพต. เอง 

 ข้อบัญญัติทางกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์หรือหละหลวม อาจ

เป็นเหตุให้สับสนว่าเรื่องใดยกเป็นคำาร้องคัดค้านได้ และองค์กรใดที่รับ

ผิดชอบพิจารณาคำาร้องนั้น ความสับสนดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อ

กระบวนการเลือกตั้งและการได้รับความเที่ยงธรรม อีกทั้งยังอาจทำาให้

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งล่าช้า และอาจทำาให้ความชอบธรรม

ของพวกเขาเสียหายได้ 

 กฎหมายเลอืกตัง้และวธิพีจิารณาความตามกฎหมายควรใหร้าย

ละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคัดค้านการเลือกตั้งที่อาจกระทำาได้ และ

องค์กรที่รับผิดชอบในการยุติคำารอ้งนัน้ๆ กฎหมายควรวางกฎเกณฑ์ที่

ชัดเจนว่า ต่อการกระทำาหรือการตัดสินหนึ่งใดนั้น จะใช้คำาร้องชนิดใด 

ความชดัเจนจะชว่ยหลกีเลีย่งการยืน่คำารอ้งคดัคา้นตา่งชนดิกนั สำาหรบั

การกระทำาหรือการตัดสินที่เหมือนกัน ต่อองค์กร ยพต. ที่ต่างกัน ซึ่ง

อาจมีผลให้คำาชี้ขาดขัดแย้งกันได้  เพื่อให้เกิดความสะดวกและชัดเจน 

นา่จะดกีวา่ทีจ่ะแยกวธิพีจิารณาความเปน็กฎหมายตา่งหาก หรอืจดัเปน็

หมวดหนึ่งโดยเฉพาะของกฎหมายเลือกตั้ง

 เพือ่ใหค้วามสำาคญัในเรือ่งความโปรง่ใส องคก์ร ยพต. ควรจดั

ให้มีการศึกษาสำาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อฺอธิบายสิ่งจำาเป็นในการยื่น

คำาร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ทั้งในเรื่องเนื้อหาและขั้นตอน ประชาชนที่

ต้องการยื่นคำาร้องควรรู้ว่าหลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง เพราะเขาได้รับ

การคาดหมายวา่จะมสีิง่ทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีเ่พยีงพอ เพือ่

มาสนบัสนนุเหตผุลและขอ้กลา่วอา้งของตน ผูร้อ้งคดัคา้นพงึรูด้ว้ยวา่ มี

แต่องค์กร ยพต. เท่านั้นที่อาจตัดสินกรณีหนึ่งใดได้

 (2) การเข้าถึงความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิผล

ขั้นตอนของ ยพต. ควรเข้าถึงได้ในแง่ของเวลา ระยะทาง 

และคา่ใชจ้า่ย และรวมถงึทกุฝา่ย  ไมว่่าประชาชน ผูส้มคัร พรรคการเมอืง 

และกลุ่มการเมือง สามารถยื่นเรื่องคัดค้านได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

น่าจะได้รับการชี้ขาดตามเนื้อผ้าอย่างได้ผล และทันกาล โดยปราศจาก

เงือ่นไขขัน้ตอน สิง่ทีใ่หป้ฏบิตัหิรอือปุสรรค ทุกคนทีเ่ชือ่วา่สทิธขิองตน

ภายในกระบวนการเลอืกตัง้ไดถ้กูละเมดิ  จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง เมือ่

ผลประโยชนข์องตนตามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎหมายเลอืกตัง้ ถกูกระทบอยา่ง

เสียหาย โดยการกระทำาของผู้มีอำานาจหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด 

 เพื่อให้การเข้าถึงระบบ ยพต. มีความสะดวก ขั้นตอนในการ

ระบบ ยพต.ที่ดีที่สุด

ย่อมชัดเจนและ

เรียบง่าย

กฎหมายเลือกตั้งและ

วิธีพิจารณาควรมี

รายละเอียดชัดเจนว่า

ด้วยการร้องคัดค้าน

การเลือกตั้งที่อาจ

เกิดขึ้น  และระบุ

องค์กรที่รับผิดชอบ

เพ่ือแก้ปัญหาแต่ละราย

ขั้นตอนการ ยพต.

ควรเปิดช่องทางให้

ประชาชนเข้าถึงและ

มีส่วนร่วม
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ยืน่คำารอ้งคดัคา้นการเลอืกตัง้ควรทำาไดง้า่ย การยืน่คำารอ้งตอ่ผูม้อีำานาจ

หน้าที่ (ตัวอย่างเช่น ศาลแขวง) ควรจะเพียงพอต่อการเริ่มต้นขั้นตอน 

เน่ืองจากศาลแขวงอาจส่งต่อคำาร้องคัดค้านต่อไปยังองค์กร ยพต. ที่

เหมาะสม  ส่ิงนีค้วรทำาไดโ้ดยไม่ตอ้งให้บคุคลหรอืหมูค่ณะ ตอ้งเดนิทาง

จากภูมิภาคของตนเองเพื่อมายื่นคำาร้องโดยตรงต่อองค์กร ยพต. และ

ให้หลักประกันการเข้าถึงได้ในทางภูมิศาสตร์ซึ่งความเที่ยงธรรมในการ

เลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีเครือข่ายที่กระจายศูนย์ขององค์กร ยพต. 

 การลดความเปน็ทางการในการรบัคำารอ้งคดัคา้นไวพ้จิารณาก็

เป็นเรื่องสำาคัญเช่นกัน ควรถือเป็นการปฏิบัติชอบสำาหรับองค์กร ยพต. 

ที่จะพิจารณาว่า การยื่นคำาร้องใช้ได้แล้ว ถ้ามีการระบุการกระทำาที่ร้อง

คัดค้าน และเหตุผลของการร้องคัดค้าน แม้มีความผิดพลาดในชื่อเรื่อง

ของการร้องคัดค้าน เขตอำานาจศาล หรือผู้พิจารณา

 (3) ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่จัดให้เปล่า หรือ 
              เป็นการให้บริการในราคายุติธรรม 

การเข้าถึงความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่จัดให้เปล่า 

หมายความว่าไม่ต้องวางเงินมัดจำา และบริการของระบบความเที่ยง

ธรรมในการเลือกตั้งจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำาหรับผู้ร้องคัดค้าน หรือ

ตัวแทน นี่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความเที่ยงธรรม  โดยไม่คำานึงถึง

สถานะทางการเงินของผู้ร้องคัดค้าน  หลายประเทศให้หลักประกันว่า 

จะไมม่กีารผลกัภาระคา่ใชจ่้ายในการจัดใหม้คีวามเทีย่งธรรมในการเลอืก

ตั้ง ไปให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะย่ืนคำาร้อง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ยพต. 

ที่จัดให้เปล่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับความคุ้มครอง

ทางศาลมีผลและสมบูรณ์ 

 ในกรณีที่รัฐไม่อาจจัดหาหรือรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

กระบวนการคัดค้านพึงมีค่าธรรมเนียมแต่พอควร โดยคำานึงและนำา

ความจำาเป็นของผู้ร้องกับความสมแก่เหตุ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ค่าใช้จ่าย

มิได้กลายเป็นอุปสรรคต่อความยุติธรรม  ในบางกรณีมีการเรียกให้วาง

พันธบัตร เงินมัดจำา หรือค่าธรรมเนียมที่จ่ายขาด และบางกรณี ค่าใช้

จ่ายอันเกิดจากการคัดค้านต้องชำาระโดยคู่กรณีที่แพ้ความ โดยทั่วไปที่

เปน็เชน่นี ้กเ็พือ่ปอ้งกันความพยายามทีจ่ะขัดขวางกระบวนการทางการ

เมืองโดยร้องเรียนแบบเล่นๆ หรือเพื่อไม่ให้มีจำานวนการร้องเรียนที่เกิน

ความสมเหตุผล ซึ่งแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาดำาเนินการและไต่สวน

 (4) การตัดสินคดีหรือการกระทำาเพื่อแก้ไขสิ่งผิด 
ที่รวดเร็วและทันท่วงที

การตดัสนิคำารอ้งคดัคา้นควรจะยตุอิยา่งรวดเรว็และภายใน

เวลาที่กำาหนดของห้วงเวลาของกระบวนการเลือกตั้ง   เนื่องจากกรอบ

เวลาของแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรการเลือกตั้งมักจะสั้น จึงควรมีการ

กำาหนดเส้นตายที่เหมาะสมสำาหรับการยื่นคำาร้องและการพิจารณาคำา

คัดค้าน  สำาหรับการคัดค้านที่มีลักษณะเป็นการแก้ไขให้ถูกต้อง นับ

เป็นการปฏิบัติชอบที่จะหาข้อยุติให้ทันท่วงที และไม่ระงับไว้ชั่วคราว

ก่อนซึ่งผลที่เกิดจากการกระทำาหรือการตัดสินเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่

ถูกร้องคัดค้าน 

 สำาหรับการคัดค้านที่มีลักษณะลงโทษ มักจะไม่ค่อยเป็นเรื่อง

เรง่ดว่นทีจ่ะกำาหนดโทษผดิทางอาญาหรอืทางปกครอง  ในระหวา่งห้วง

เวลาของการหาเสียงเลือกตั้ง หรือก่อนการประกาศผล  อย่างไรก็ตาม 

หากการฝ่าฝืนการเลือกตั้งมีเหตุที่อาจทำาให้การเลือกตั้งโมฆะ ต้องมี

การนำาแสดงหลักฐานพร้อมข้อเท็จจริงก่อนที่องค์กร ยพต. จะพิจารณา

คำาคัดค้าน และมีคำาชี้ขาดตามมา วิธีการพิจารณาความเช่นนี้เป็นวิธีที่

แยกต่างหาก ซึ่งเมื่อพิจารณาคำาวินิจฉัยอย่างเผินๆ ดูเหมือนว่าอาจจะ

ไม่สอดคล้องกับคำาวินิจฉัยที่ได้ในภายหลังจากวิธีพิจารณาเพื่อกำาหนด

โทษทางอาญาหรือทางปกครอง เหตุผลก็มีเช่น ภาระของการพิสูจน์จะ

แตกต่างกันในคดีอาญาและคดีแพ่ง

การเข้าถึงความ

เที่ยงธรรมในการ

เลือกตั้งโดยเสรี

ย่อมหมายถึงการ

ไม่ต้องมีเงินมัดจำาใดๆ 

และเม่ือบริการของรธต.

ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะ

ไปเรียกเก็บจากผู้ร้อง

หรือตัวแทนผู้ร้อง

ท่ีส่งสำานวนร้องคัดค้าน

ขึ้นมา

กรอบเวลาของขั้นตอน

ต่างๆ ตามวัฏจักรการ

เลือกตั้งและเส้นตายที่

สมเหตุผลควรมีให้เพื่อ

การประมวลและไต่สวน

การร้องคัดค้าน
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 (5) สิทธิในการต่อสู้คดีหรือการไต่สวนคดี และ
กระบวนการยุติธรรมที่ชอบ

ระบบ ยพต. ควรให้หลักประกันว่า ทั้งฝ่ายที่ร้องคัดค้าน 

(ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ) และผู้ที่มีการกระทำาหรือการตัดสินที่ถูกคัดค้าน 

(ผู้ถูกกล่าวหา) สามารถเข้าถึงระบบ ยพต. ด้วยการนำาหลักฐานข้อ

เท็จจริงเข้าสู้โดยเท่าเทียมกัน  คำาตัดสินโดยองค์กร ยพต. ควรอธิบาย

อย่างชัดแจ้งแก่ทั้งสองฝ่าย  และควรนำาหลักการของความเสมอภาค

มาใช้ในกระบวนการ  มีหลายระบบที่ยินยอมให้ผู้สนใจฝ่ายที่สามยื่น

เร่ืองคัดค้านได้ด้วย   ซึ่งอาจทำาให้การวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมเป็นไป

ได้ยิ่งขึ้น 

 นับว่าเป็นสาระสำาคัญทีเดียว ท่ีกฎหมายเลือกตั้งจัดให้มีข้อ

กำาหนด (ตัวอย่าง เช่น ขั้นตอนปฏิบัติ สาเหตุเฉพาะ และข้อกำาหนด

หลักฐาน) ที่จำาเป็นต่อการร้องคัดค้าน  องค์กร ยพต. ต้องเขียนคำา

ตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับคำาร้องคัดค้านหรือไม่ พร้อมด้วย

เหตุผลที่อธิบายคำาตัดสินอย่างชัดเจน  คู่กรณีต้องสามารถเข้าถึง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเท่าเทียมกับ กกต.

 (6) บังคับคดีตามคำาตัดสินและคำาชี้ขาดอย่างสมบูรณ์
และทันท่วงที  

การบังคับคดีตามคำาตัดสินอย่างสมบูรณ์และทันท่วงที 

นับว่าเป็นเรื่องสำาคัญยิ่งสำาหรับระบบ ยพต. ใดๆ จะมีประโยชน์อันใด

เล่าสำาหรับองค์กร ยพต. ที่จะนำาเสนอคำาตัดสิน ถ้าองค์กรไม่มีวิธีการ

ที่มีประสิทธิผล เพื่อท่ีจะทำาให้แน่ใจได้ว่า การบังคับใช้และการแก้ไขที่

เสนอนั้นจะสมบูรณ์และทันท่วงที   ด้วยเหตุผลนี้ ย่อมเป็นเรื่องสำาคัญ

เช่นเดียวกันสำาหรับองค์กรซึ่งได้รับมอบหมายให้บังคับคดีที่ตัดสิน จะ

มีอำานาจเต็มและความสามารถที่จะทำาเช่นนั้น 

 ถ้าคำาพิพากษาไม่ได้รับการปฏิบัติตามภายในเส้นตาย หรือ

ถ้าบุคคลหรือคณะบุคคลปฏิเสธที่จะทำาตามคำาพิพากษา องค์กร ยพต. 

ควรมอีำานาจหนา้ทีอ่อกมาตรการบงัคบับคุคลหรอืคณะบคุคลใหท้ำาตาม 

องค์กร ยพต. ควรมีอำานาจในการบังคับให้ปฏิบัติตามคำาพิพากษา และ

แก้ไขการละเมิดที่ได้กระทำาขึ้น

 (7) การตีความและการใช้กฎหมายเลือกตั้งอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย

ควรมีข้อกำาหนดที่ชัดเจน  แม่นยำา  และตัวเกณฑ์สำาหรับ

ตคีวามและการใช้กฎหมาย สำาหรับใช้กำากบัระบบ ยพต.  โดยไมค่ำานงึถงึ

สภาวการณแ์ละบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่สภาวการณท์ีเ่กีย่วขอ้งเรยีกรอ้งให้

ปรบัเปลีย่นการตคีวาม จะตอ้งใหค้วามใสใ่จเปน็พเิศษถงึเหตผุลทีร่องรบั

การปรบัเปลี่ยนดงักลา่ว และทำาให้แน่ใจว่าเป็นกรณียกเว้นจริงๆ  สภาพ

คาดการณ์ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของระบบ ยพต. เป็นพื้นฐานความน่า

เชื่อถือของระบบ  และการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจก่อให้เกิดความกังขา

ในเรื่องความลำาเอียงทางการเมืองได้ง่าย

9. การร้องคัดค้าน กระบวนการและการเยียวยาแก้ไข

ก) ชนิดของการร้องคัดค้าน 

การรอ้งคดัคา้นการเลือกตัง้อาจแบง่ประเภทไดเ้ปน็การร้องคดัคา้น

ทางปกครอง  ทางศาลยุติธรรม ทางนิติบัญญัติ หรือระหว่างประเทศ 

ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรที่พิจารณาและหาข้อยุติคดีที่ร้องคัดค้าน

(1)  การร้องคัดค้านทางปกครอง 

ในประเทศสว่นใหญ ่ กกต. เปน็ผูร้บัผดิชอบการยตุคิำารอ้ง

คัดค้านทางปกครอง  ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจโต้แย้งการตัดสิน หรือ

การกระทำาท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเลอืกตัง้  ผูย้ืน่เรือ่งคดัคา้นอาศยัวธิพีจิารณา

ยุติข้อพิพาท ซึ่งในวิธีนี้ส่วนงานกกต. ที่ถูกร้องคัดค้าน (หรือองค์กรใน

ระดับเหนือ) เป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายในเรื่องที่เป็นข้อพิพาท

ระบบ ยพต.ควรให้

หลักประกันที่ทั้งฝ่าย

ท่ีส่งสำานวนร้องคัดค้าน

และผู้ที่การกระทำาหรือ

ตัดสินของตนถูก

คัดค้านสามารถเข้าถึง

องค์กร ยพต.ได้โดย

เท่าเทียมกัน 

ข้อกำาหนดที่ชัดเจน

แม่นยำาและกฎเกณฑ์

สำาหรับการตีความและ

การใช้กฎหมายควร

บังคับต่อระบบยพต.

โดยไม่ต้องคำานึงถึง

สภาพแวดล้อมและ

ผู้ลงมือกระทำาที่

เกี่ยวข้องกับคดี

การร้องคัดค้านการ

เลือกตั้งอาจจำาแนกได้

เป็นร้องค้านฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายตุลาการ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ และ

องค์การระหว่างประเทศ

ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

องค์กรที่พิจารณา

และหาข้อยุติการ

ร้องคัดค้าน
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(2) การคัดค้านทางตุลาการ

การคดัคา้นทางตลุาการ เกีย่วขอ้งกบัการใชผู้้พิพากษาหรือศาล

เพื่อยุติข้อพิพาท  การคัดค้านทางตุลาการอาจเป็นการนำาเรื่องขึ้นสู่ศาล

ปกต ิซึง่ไดแ้กศ่าลยตุธิรรมของฝา่ยตลุาการ และรวมถงึศาลรฐัธรรมนญู

หรือตลุาการรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง ศาลชำานญัพเิศษคดเีลอืกตัง้ หรอื

ศาลท่ีมีเขตอำานาจของศาลเหลา่น้ีผสมกนั  การคดัคา้นทางตลุาการอาจ

จำาแนกได้เป็นชั้นพิจารณาและชั้นอุทธรณ์

ชั้นพิจารณา (ศาลชั้นต้น)

 ชัน้พจิารณาคดเีปน็การตรวจสอบหลกัฐานและขอ้บญัญตัทิาง

กฎหมายทีเ่ปน็ทางการในศาลสถติยตุธิรรม ซึง่การตดัสินเปน็อำานาจของ

องคก์รตลุาการหรอืศาล การกระทำาทางปกครองในการเลอืกตัง้ หรอืการ

ตดัสนิโดย กกต. หรอื พรรคการเมอืงอาจถกูคดัคา้นในการพจิารณาคดี

ชั้นนี้

ชั้นอุทธรณ์ (ศาลอุทธรณ์)

 การอทุธรณค์ดมีขีึน้เมือ่คูก่รณใีนการรอ้งคดัคา้นตอ้งการใหก้าร

ตดัสนิครัง้แรกไดร้บัการนำามาพจิารณาใหม ่หรอืหกัลา้งโดยศาลทีส่งูกวา่ 

 การอทุธรณอ์าจแบง่ไดเ้ปน็การอทุธรณธ์รรมดาและการอทุธรณ์

พเิศษ การอทุธรณธ์รรมดาเปน็กระบวนการดำาเนนิการปกตเิมือ่ศาลทีส่งู

กวา่ หรอืทีเ่รยีกวา่ศาลอทุธรณ์  ทบทวนการตดัสนิครัง้แรก  ศาลอทุธรณ์

อาจยอมรับหรือกลบัคำาตดัสนิของศาลชัน้ต้น  หรอืตัดสนิใหศ้าลชัน้ต้น

นำาคดีกลับไปพิจารณาใหม่    

 ส่วนการอุทธรณ์พิเศษ (หรือที่เป็นข้อยกเว้น) อาจยื่นคำาร้อง

ไดเ้ฉพาะเมือ่มมีลูคดเีฉพาะเทา่ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายวิธีพจิารณาความ  

คดเีหลา่นีเ้กีย่วกบัการทบทวนความชอบดว้ยกฎหมายของวิธพิีจารณา

ความหรอืการตดัสนิ หมายความวา่การอทุธรณพ์เิศษครอบคลมุเฉพาะ

ประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น  เนื่องจากการพิจารณาข้อเท็จจริงมักสงวน

ไว้สำาหรับศาลชั้นต่ำากว่าซึ่งได้มีคำาตัดสินที่กำาลังถูกคัดค้าน

(3) การคัดค้านทางนิติบัญญัติ

การรอ้งคดัคา้นทางนติบิญัญตัใิหอ้ำานาจแกอ่งคก์รนติบิญัญตั ิ

หรือสภาการเมืองอื่น ๆ ที่จะหาข้อยุติอย่างเป็นทางการต่อการคัดค้าน

การเลือกตั้งในบางประเด็น หรือเพ่ือรับรองผลการเลือกตั้ง  อำานาจ

เช่นว่านี้มักกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือตัวบทกฎหมายของประเทศ 

การคัดค้านการเลือกต้ังชนิดนี้ ถือว่าเป็นการเมือง ซึ่งดูจากลักษณะ

ท่ีเป็นการเมืองขององค์กรที่รับผิดชอบการยุติข้อพิพาท และการขาด

การตรวจสอบเพือ่ใหแ้นใ่จวา่การตดัสนินัน้ชอบดว้ยรฐัธรรมนญู ตวับท

กฎหมาย และข้อกำาหนดอื่นทั้งหมดที่ใช้บังคับได้

 การคัดค้านชนิดนี้อาจพว่งไว้ด้วยการคัดค้านทางตุลาการ ใน

ชัน้ตน้หรอืชัน้อทุธรณ ์ซึง่ใหห้ลกัประกนัเพิม่เตมิวา่การตดัสนิไดก้ระทำา

ไปในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

(4) การร้องคัดค้านระหว่างประเทศ

แม้ว่าสิทธิเลือกตั้งจะบัญญัติไว้ในปฏิญญาระหว่างประเทศ

หลายฉบบั บางประเดน็ของสทิธเิชน่นีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพียงเพ่ือมา

เสรมิวธิพีจิารณาความทีพ่ฒันาข้ึนและเป็นของทอ้งถ่ิน มหีลกัสองประการ

ที่ทำาให้แน่ใจว่าท้องถิ่นเป็นเจ้าของกระบวนการทางกฎหมาย คือ หลัก

การมาเสริม และหลักการเติมเต็ม หลักการมาเสริมหมายความว่า ได้มี

การใชป้จัจยัและกลไกภายในประเทศเพ่ือยติุขอ้พิพาทครบหมดกอ่นแล้ว 

จึงหันไปพึ่งกลไกระหว่างประเทศ  การเติมเต็มเน้นหลักการที่ว่ากลไก

ระหว่างประเทศ มิได้จัดทำาขึ้นเพื่อมาแทนที่ข้อกำาหนดภายในประเทศ 

หากสร้างขึ้นเพื่อมาเติมเต็มและมาเสริมแรงข้อกำาหนดที่มีในประเทศ

 องคก์รระหวา่งประเทศจะมฐีานะอยูใ่นประเทศหนึง่ได ้ตอ่เมือ่

ประเทศนั้นให้การยอมรับ ผ่านการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

สนธสิญัญา หรอืกตกิาระหวา่งประเทศทีว่า่ดว้ยเรือ่งนี ้ในกรณเีชน่นีก้าร

แม้นว่าสิทธิเลือกตั้ง

จะได้รับการเชิดชูใน

คำาประกาศระหว่าง

ประเทศหลายฉบับ 

บางฉบับกลับมีรูปแบบ

ที่เรียบง่ายเพื่อบังคับ

ขั้นตอนการใช้ที่พัฒนา

ขึ้นจากแต่ละท้องถิ่น
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ตัดสินขององค์กรระหว่างประเทศย่อมมีผลผูกพัน

ข) การกระทำาที่อาจถูกร้องคัดค้าน

 (1) การกระทำาที่จำาแนกได้โดยผู้ที่ถูกคัดค้าน

 ในทางอุดมคติ การตัดสินหรือการกระทำาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ

เลือกตั้ง ย่อมเปิดทางให้คัดค้านได้  เพื่อให้เห็นตัวอย่างชัดเจน ในข้อ

นี้จะระบุถึงองค์กรซึ่งการกระทำาอาจถูกร้องคัดค้านได้ 

 การกระทำาและการตัดสินของ กกต.  

 การคัดค้านการเลือกตั้งส่วนใหญ่มักถูกยกขึ้นมาคัดค้านการ

กระทำา วิธีพิจารณา และการตัดสินของ กกต.  ในฐานะที่ กกต. มักจะ

บริหารกิจการในทุกด้านของกระบวนการเลือกตั้ง การคัดค้านอาจเกิด

ขึ้นได้ในแต่ละห้วงเวลาของวัฏจักรการเลือกตั้ง 

 การกระทำาและการตัดสินของพรรคการเมือง

 มีระบบ ยพต. ในจำานวนที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ีเปิดช่องให้

องค์กร ยพต. หาข้อยุติการคัดค้านต่อการกระทำาหรือการตัดสินของ

พรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก  สิ่ง

นี้ได้ช่วยให้แน่ใจว่าพรรคการเมืองทำาตามกฎหมาย และยึดหลักการ

ประชาธิปไตยภายในพรรค  โดยทั่วไป การคัดค้านเช่นนี้ต้องยึดหลัก

การมาเสริม และหลักการเติมเต็ม เพื่อให้ความแน่ใจได้ว่า ได้ใช้ความ

เป็นไปได้ภายในเพื่อพิจารณาข้อพิพาทครบหมดก่อนแล้ว จึงจะนำาคำา

คัดค้านสู่องค์กรภายนอกได้ 

 การกระทำาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น

 ระบบ ยพต. บางระบบ โดยเฉพาะระบบที่มอบหมายบทบาท

หน้าที่ให้แก่ศาลยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ จะเปิดช่องให้องค์กร ยพต. 

พิจารณาการคัดค้านโดยตรงที่มีต่อการกระทำาของบุคคลหรือคณะ

บุคคลอื่น ที่อาจละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายที่ควบคุมการเลือกตั้ง 

(ตัวอย่าง เช่น ผู้สมัคร สื่อช่องทางต่างๆ หรือผู้มีอำานาจหน้าที่ที่ไม่ใช่

การเลือกตั้ง) โดยทั่วไปไม่ค่อยพบการร้องคัดค้านเช่นนี้ในระบบ ยพต. 

ทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการแกไ้ขสิง่ผดิพลาดใหถ้กูตอ้ง ในกรณทีีก่ลา่วอา้ง

ว่ามีการละเมิดข้อบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง การร้อง

เรียนมักจะใช้ทางอ้อม กล่าวคือ คัดค้านการกระทำาหรือการตัดสินของ 

กกต. หรือของหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ประเมินการกระทำา

ของบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น

 (2) การกระทำาที่จำาแนกโดยเงื่อนเวลาของการคัดค้าน

การร้องคัดค้านการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นมาในห้วงเวลาใด

ก็ได้ ภายในวัฏจักรการเลือกตั้ง 

 การร้องคัดค้านในห้วงเวลาก่อนเลือกตั้ง

 ก่อนที่กระบวนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น การยื่นคัดค้านมักจะ

เป็นในเรื่องการจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นปัจจุบัน  การ

จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเขต

เลือกตั้ง อาจมีการร้องคัดค้านในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยภายใน

พรรคการเมือง และเรื่องการเงินตลอดจนการควบคุมดูแลแหล่งที่มา

ของเงินทุนและค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง

 พรรคการเมอืงใหม่ๆ  ทีถ่กูปฏเิสธการจดทะเบยีน มกัจะคัดค้าน

การวนิจิฉยั ดว้ยเกณฑ ์เช่นการจดทะเบยีนพรรคการเมอืงต้องมจีำานวน

ขัน้ต่ำาของสมาชกิ หรอืของสาขาทัว่ประเทศ การนบัผดิพลาดก็ทำาใหง้า่ย

ตอ่การถกูรอ้งคัดคา้น การรอ้งคดัคา้นเรือ่งอืน่ทีพ่บบอ่ยจะเกีย่วกบัสทิธิ

ลงคะแนนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ความผดิพลาดของชือ่หรอืทีอ่ยูข่องผูม้ี

สิทธิเลือกต้ังในบญัชรีายชือ่ ความคลาดเคลือ่นในการแจง้หนว่ยเลอืกตัง้

ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามทะเบียน

การตัดสินหรือการ

กระทำาใดๆ ที่ฝ่าฝืน

สิทธิเลือกตั้งย่อม

เปิดทางให้เกิดการ

ร้องคัดค้าน

การร้องคัดค้าน

การเลือกต้ังอาจเกิดข้ึน

ระหว่างห้วงเวลาใด

เวลาหนึ่งแห่งวัฏจักร

การเลือกตั้ง



52 53

 การร้องคัดค้านในห้วงเวลาเลือกตั้ง

 ในหว้งเวลาเลอืกตัง้ การกระทำาทีเ่ป็นเหตแุหง่การคดัคา้นอาจ

รวมถงึ การสมัครและการลงทะเบยีนรบัของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ ทีต่ัง้ของ

หน่วยเลือกตั้ง และการกระทำาที่เกิดขึ้นระหว่างการรณรงค์หาเสียง 

 การคดัคา้นผลการเลอืกตัง้กม็กัสมัพนัธก์บัวนัเลอืกตัง้โดยตรง  

โดยเฉพาะขัน้ตอนการลงคะแนน การจดัหนว่ย การจดัการภายในหนว่ย 

และจดับุคลากรของหนว่ยเลอืกตัง้  การตดัสนิของเจา้พนกังานการเลอืก

ตัง้ทีจ่ะอนญุาตใหผู้ใ้ดลงคะแนนเสยีง และเสรภีาพกบัความลบัในการลง

คะแนน การคัดคา้นในเรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการเลือกต้ังมอีาท ิ

ความผิดพลาดในการนับคะแนน การจัดสรรจำานวนที่นั่งให้แก่ผู้ได้รับ

เลือกตั้งอย่างคลาดเคลื่อน การรับรองผลการเลือกตั้งที่ฉ้อฉล และการ

ประกาศผลเลือกตั้งที่ก่อนกาล

 ระบบ ยพต. ต่างๆ จะมีกลไกที่ต่างกัน เพื่อที่จะทำาให้แน่ใจ

ได้ว่า การรณรงค์หาเสียงอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ซึ่งรวมทั้งคู่แข่งขัน 

(พรรคการเมืองกับผู้สมัคร)  และฝ่ายที่สามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น 

สื่อ) ในขณะที่ระบบ ยพต. บางระบบเปิดทางให้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อ

องคก์ร ยพต. โดยตรง บางระบบใหส้ง่เรือ่งไปยงั กกต. กอ่น การเยยีวยา

ในการรอ้งคดัคา้นเช่นนีม้กัมลีกัษณะเปน็การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหถ้กูต้อง  

และอาจนำาไปสู่การพิจารณาทบทวนทางตุลาการโดยองค์กร ยพต.

 การคัดค้านที่สัมพันธ์กับการประกาศผลการเลือกต้ัง เป็น

ความรบัผดิชอบของ กกต.  ขององคก์รตลุาการในระดบัลา่งลงมา หรอื

แม้แต่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดขององค์กร ยพต. ในขณะที่บางกรณี 

จะสามารถยุติการคัดค้านผลเลือกตั้งได้ก่อนการประกาศผลการเลือก

ตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ในระบบส่วนใหญ่ การร้องคัดค้านการกระทำา

หรือการตัดสินนั้น จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการเลือกตั้ง

 การคัดค้านในห้วงเวลาหลังเลือกตั้ง

 การคัดคา้นทีย่กขึน้มาหลงัการเลอืกตัง้ไดแ้ก ่การควบคมุดแูล

แหลง่ทีม่าของทรพัยากรของพรรคการเมอืง และคา่ใชจ้า่ยในการหาเสยีง  

การรายงานค่าใช้จ่ายหาเสียงจะถูกตรวจสอบ เพื่อตรวจว่ามีแหล่งท่ีมา

ของรายได้ที่ผิดกฎหมาย หรือมีการบริจาคที่เกินกว่าจำานวนที่กำาหนด

หรือไม่

 อีกประเด็นหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือ การทำาให้บัญชีรายชื่อผู้มี

สทิธเิลอืกตัง้ใหเ้ปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ โดยเปน็การคดัคา้นเกีย่วกบัการมสีทิธิ

เลอืกตัง้และการพิสูจน์บคุคลของผูม้สิีทธิเลือกตัง้ ในทำานองเดยีวกับการ

คัดค้านในห้วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง

 การคัดค้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบอื่นและในเรื่องอื่นๆ 

 ระบบ ยพต.บางระบบเปิดช่องให้มีการพิจารณาและยุติการ

คัดค้านในการเลือกตั้งที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการเลือกคณะ

บุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง ตัวอย่างเช่น บางประเทศใช้กลไกความเที่ยง

ธรรมในการเลือกตั้งเพื่อจัดการการคัดค้านที่ยกขึ้นมาระหว่างการใช้

เคร่ืองมอืประชาธิปไตยทางตรง โดยทีถ่อ้ยคำาของคำาถามอาจถกูคดัคา้น

ว่าลำาเอียงหรือกำากวม  การคัดค้านที่ยื่นระหว่างการเลือกตั้งระดับท้อง

ถ่ินกับระดบักว้างกวา่ชาต ิอาจคลา้ยคลงึกบัการคดัคา้นทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

การเลือกตั้งระดับชาติ 

ค)  ใครร้องคัดค้านได้บ้าง

 เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับบุคคลทุกคนหรือองค์กรทุกองค์กร ที่

เชือ่ว่าสทิธิเลือกตัง้ของตนถกูละเมิด ที่จะเขา้ถึงความเที่ยงธรรมในการ

เลือกตัง้ไดอ้ย่างเทา่เทยีมกนั ชนดิของการคดัคา้นและชนดิของผูม้สีว่น

ได้เสียที่ร้องคัดค้าน น่าจะต่างกันไปตามห้วงเวลาของวัฏจักรการเลือก

ตัง้  ตวัอยา่ง เชน่ ผูม้สีทิธเิสยีงเลอืกตัง้มกัจะคดัคา้นเมือ่ไมพ่บชือ่ตนใน

ในระบบส่วนใหญ่ 

การกระทำาหรือการ

ตัดสินท่ีถูกร้องคัดค้าน

มักมาจากกรณีที่

สัมพันธ์กับการ

ให้เอกสารรับรอง

การเลือกตั้ง

สำาหรับบุคคลหรือ

ทุกคนที่เชื่อว่า

สิทธิเลือกตั้งของ

ตนถูกละเมิด 

การที่สามารถเข้าถึง

ความเที่ยงธรรมในการ

เลือกตั้งย่อมมีความ

สำาคัญสำาหรับตน
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บญัชีรายชือ่ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้  ในขณะทีพ่รรคการเมอืงมกัจะเปน็องคก์ร

ที่ร้องคัดค้านเกี่ยวกับความชอบธรรมของผลการเลือกตั้ง

 บางระบบ ยอมให้ผู้ซึ่งเชื่อว่าสิทธิเลือกต้ังของตนถูกละเมิด

เท่านั้นที่จะร้องคัดค้านได้  ในบางกรณี ฝ่ายที่สามก็ร้องคัดค้านได้ เช่น 

โดยผู้สมัครที่เชื่อว่าสิทธิของพรรคการเมืองตนถูกละเมิด  ยิ่งไปกว่านี้ 

หลายประเทศยินยอมให้พลเมืองคัดค้านผลการเลือกตั้งหรือการมีสิทธิ

สมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ง) ระยะเวลาสำาหรับร้องคัดค้านและหาข้อยุติ

 เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรในระบบการปกครอง ต้องมาจาก

การเลือกตั้งอย่างทันท่วงที และการหาเสียงเลือกตั้งมักจะมีเวลาน้อย  

กรอบเวลาที่จะยื่นคำาร้องคัดค้านและการหาข้อยุติจึงมักจะสั้นมาก 

 เส้นตายในการยื่นคำาร้องคัดค้านที่เก่ียวกับการบัญชีรายช่ือผู้

มีสิทธิเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้ง จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ต้องยื่นเรื่อง

ทันทีไปจนถึงให้มีเวลายื่นภายใน 30 วัน ทั้งนี้ มักจะนับตั้งแต่ วันที่เกิด

การกระทำาหรอืการตดัสนิทีถ่กูคัดค้าน หรอืไมก่น็บัจากวนัทีป่ระกาศแจง้

อย่างเป็นทางการ บางประเทศใช้โอกาสพิเศษเป็นจุดอ้างอิง เช่น ความ

จำาเป็นท่ีจะต้องร้องคัดค้านก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็น

ทางการ อนึ่ง พึงพิจารณาระยะที่เวลาที่สมเหตุผลเพื่อยื่นอุทธรณ์ด้วย

 แม้ความชัดเจนในกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอย่างยิ่ง 

แต่ในทางปฏิบัติ ห้วงเวลาสำาหรับยุติการคัดค้านในการเลือกตั้งอาจไม่

กำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเสมอไป  หลกัการทีส่ำาคญัสงูสดุกค็อื การคดัคา้น

ต้องได้ข้อยุติก่อนที่ความเสียหายสุดเยียวยาจะเกิดขึ้น

จ) หลักฐาน

 หลกัฐานไดแ้กเ่อกสาร คำาใหก้าร หรือวตัถพุยานใดๆ ทีส่ามารถ

ใชพ้สิจูนห์รือโตแ้ยง้ขอ้เทจ็จริงทีอ้่างขึน้  โดยทัว่ไป มขีอ้กำาหนดเพยีงเลก็

น้อยว่าด้วยกฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐาน แม้กฎหมายเลือกตั้งอาจอ้างอิง

ถึงประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งหรือทางปกครอง ในหลายประเทศที่

ให้คัดค้านได้ต่อองค์กรตุลาการที่ไม่ใช่องค์กรการเลือกตั้ง ข้อกำาหนด

เก่ียวกับหลักฐานมักเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ใช้กับการ

ร้องคัดค้านตามปกติขององค์กรนั้น

(1) ภาระของหลักฐานและภาระของการพิสูจน์ 

ภาระของหลักฐานเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ยื่นคำาคัดค้านที่จะ

พิสูจน์คำากล่าวอ้าง ภาระของหลักฐานมักรวมถึงภาระจัดทำาเสนอ (นำา

หลักฐานที่จำาเป็นมาเสนอ) และภาระการโน้มน้าว (โน้มน้าวให้องค์กร

ชี้ขาดเชื่อว่าหลักฐานที่เสนอพิสูจน์คำากล่าวอ้าง)  สิ่งนี้ชี้นัยว่า การกระ

ทำาของ กกต. ยังใช้ได้ตราบใดที่ไม่มีการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น  ถ้าฝ่ายที่

ร้องคัดค้านไม่อาจนำาหลักฐานมายืนยันได้ การคัดค้านก็ไม่มีมูล และ

การกระทำาเดิมยังคงใช้ได้ต่อไป

 ในคดีแพง่ โดยเฉพาะในหลกักฎหมายทีไ่ม่เปน็ลายลกัษณ์อกัษร 

(common law system)  มาตรฐานของการพสิจูนเ์รยีกรอ้งใหแ้สดงให้

เห็นว่า หลักฐานสนับสนุนคำาคัดค้านสามารถนิยามได้ว่าอยู่ “บนสมดุล

ของความเป็นไปได้” หรือ “บนหลักฐานที่มีน้ำาหนักมากกว่า” ส่วนใน

คดีอาญา เป็นกรณีที่ต้องพิสูจน์ถึงขั้น “เกินข้อสงสัยที่สมเหตุผล” 

(2)  เครื่องมือในการพิสูจน์ 

เครื่องมือในการพิสูจน์ คอื มูลฐานทีโ่น้มน้าวองค์กร ยพต. 

และทำาให้องค์กร ยพต. สามารถวินิจฉัย ด้วยการชี้ขาดการคัดค้านการ

เลือกตั้งมีกรอบเวลาสั้น องค์กร ยพต. ต้องพัฒนาตัวเกณฑ์การรับไว้

พิจารณา ซ่ึงหลักฐานอันสมควรหรือเหมาะสมในอันที่จะสนับสนุนคำา

กลา่วอา้งของฝา่ยตา่งๆ ในขณะทีห่ลายระบบอนญุาตใหฝ้า่ยตา่งๆ เสนอ

เคร่ืองมือในการพสิจูนใ์ดๆ กไ็ด ้ บางระบบกำาหนดขอ้จำากดับางประการ 

เช่นอนุญาตให้เสนอเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดของหลักฐานต่อไปนี้

การร้องคัดค้านต้อง

ได้รับการแก้ไขก่อน

ที่ภัยจะกลายเป็นสิ่งที่

แก้ไขไม่ได้

วิธีการพิสูจน์คือ

มูลฐานที่เชิญชวนให้

องค์กร ยพต.เข้ามา

ทำาหน้าที่ตัดสินได้

ภาระของการพิสูจน์

หลักฐานเป็นหน้าที่

ของผู้ที่ร้องคัดค้าน

เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา
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 • เอกสารการเลือกตั้ง

 •  เอกสารส่วนบุคคลและเอกสารราชการ รวมทั้งเอกสาร

ที่เป็นทางการเกี่ยวกับการกระทำาหรือการตัดสินที่ถูก

คัดค้าน

 • การยอมรับ คำาให้การ หลักฐานจากผู้เช่ียวชาญ และ

หลักฐานแวดล้อม

(3) ระบบสำาหรับการชั่งน้ำาหนักหลักฐาน

ระบบ ยพต. อาจแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มบนพื้นฐานว่า จะใช้

กฎเกณฑ์แห่งหลักฐานอย่างไร 

 • ระบบแห่งหลักฐานตามกฎหมายหรือที่ชั่งน้ำาหนักตาม

กฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำาหนดผลหรือน้ำาหนักที่อาจให้แก่

เครื่องมือในการพิสูจน์

 • ระบบแห่งหลักฐานที่เสรี ซึ่งองค์กร ยพต. สามารถชั่ง

น้ำาหนักหลักฐานที่ย่ืน ที่รับไว้พิจารณา และที่จัดทำาเสนอ 

ตามแต่การประเมินขององค์กร

 • ระบบที่มีกฎเกณฑ์การประเมินที่มีตรรกะและเหตุผล และ

มีวิธีพิจารณาที่ระบุ เพื่อที่จะไปสู่คำาตัดสิน และ

 • ระบบผสมที่รวมเอามูลฐานแต่ละระบบข้างต้นมาใช้

ฉ) การเยียวยาที่มีใช้อยู่

 ในการคัดค้านผลการเลือกตั้ง ฝ่ายที่ส่งสำานวนร้องเรียนอาจ

แสวงหามาตรการเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มาเป็นมาตรการ

แก้ไขปัญหา

 • การเปลี่ยนแปลงของผลการเลือกต้ัง ด้วยการเปล่ียนตัว

ผู้ชนะนั่นเอง ทั้งโดยการนับคะแนนเสียงใหม่ทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วน (ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้) หรือโดยการสั่งให้

คะแนนจากบางหน่วยเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยเหตุความผิด

ปกติ การสั่งให้เป็นโมฆะมักมีรูปแบบหนึ่งใดในสามแบบ

ดังนี้

- การสั่งให้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรเสีย

- การสัง่ใหค้ะแนนเสยีงของหนว่ยเลอืกตัง้ทัง้หนว่ยเปน็โมฆะ

- การสั่งให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะ

 • การประกาศการเลือกตั้งให้เป็นโมฆะและส้ินผลในท่ีซึ่ง

มีการกระทำาผิดหรือความผิดปกติเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง 

ซึ่งกระทบต่อผลที่ออกมา จนจำาเป็นต้องให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่ทั้งหมด หรือ

- เมื่อบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง

ผิดพลาด หรือถูกปลอมแปลง หรือดัดแปลง

-  เมื่อมีความผิดพลาดเกิดแก่บัตรเลือกตั้งที่เก่ียวกับช่ือ

ของผู้สมัครหรือเครื่องหมายของพรรค

- เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน

- เมื่อผู้ซึ่งมิได้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ

ผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิลงคะแนน

- เมื่อตรวจพบว่ามีการลงคะแนนซ้ำา 

- เมื่อตัวแทนพรรคการเมืองไม่ได้รับอนุญาตให้สังเกต

การณ์การเลือกตั้ง

 • การยกเลิกประกาศผลการเลือกตั้งของผู้แทนราษฎร

เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้ง

 ในบางกรณี องค์กร ยพต. เพียงแต่รับรู้หรือยอมรับว่ามี

พฤติกรรมที่ผิดหรือเกิดความผิดปกติขึ้นในกระบวนการเลือกตั้ง  แต่

โดยสาระแล้ว ความผิดปกติดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการเลือกตั้ง

ในบางกรณี 

องค์กรยพต. จะเพียง

รับทราบหรือยอมรับว่า

มีการกระทำาผิด  หรือ

มีความไม่ชอบมาพากล

ในกระบวนการเลือกต้ัง 

เกิดขึ้น  แต่ความ

ไม่ชอบมาพากล

ดังกล่าวมิได้มีผล

กระทบอย่างสำาคัญ

ต่อผลการ

เลือกตั้ง 
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ช) หลักการของความต้องตรงกันและความครอบคลุม

    ครบถ้วนของการวินิจฉัยหรือตัดสิน

 เป็นเรื่องสำาคัญที่การตัดสินของ องค์กร ยพต. จะต้องสอดรับ

กับคำาร้องคัดแต่ต้น และพิจารณาแต่เฉพาะเรื่องที่ระบุไว้ในคำาร้องนั้น 

นอกจากนี้ หลักการของความครอบคลุมครบถ้วนกำาหนดให้องค์กร 

ยพต. ต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดและข้อโต้เถียงทั้งมวล ที่นำาไปสู่

คำาตัดสิน

10. กลไกทางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง 

 ระบบ ยพต. ที่เป็นทางการมักจะได้รับการเติมเต็มโดยปัจจัย

และกลไกอื่นๆ สำาหรับจัดการข้อพิพาทในการเลือกตั้ง  โดยปกติจะ

ได้แก่ ระบบที่ไม่เป็นทางการ หรือกลไกทางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทใน

การเลือกตั้ง  วัตถุประสงค์เบื้องต้นของกลไกทางเลือกนี้คือสนับสนุน

มากกว่าการเข้าไปแทนที่ระบบที่เป็นทางการ โดยเปรียบต่างกับระบบ

ที่เป็นทางการ  กลไกทางเลือกเพ่ือยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งจะเปิด

ทางให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการ

หาข้อยุติ  ซึ่งอาจทำาได้แบบฝ่ายเดียว แบบทวิภาคี หรือผ่านคนกลาง

 รปูแบบทีใ่ชก้นัมากของกลไกทางเลอืกเพือ่ยตุขิอ้พพิาทมกัจะ

เป็นกลไกถาวร และ/หรือจัดตั้งขึ้นมาก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้น และ

เติมเต็มระบบ ยพต.  กลไกทางเลือกมักถูกมองว่าไม่เป็นทางการและมี

ทางเลอืก เชน่ การไกลเ่กลีย่  การใชค้นกลาง หรอืการใชอ้นญุาโตตลุาการ 

แทนที่จะดำาเนินการทางกฎหมายผ่านองค์กร ยพต. ที่เป็นทางการ  ใน

กรณีเช่นนี้ การใช้กลไกทางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทมิได้บ่งชี้ถึงความ

อ่อนแอของระบบที่เป็นทางการ หากเสนอหนทางที่จะใช้กระบวนการ

ที่รวดเร็วและคุ้มค่าใช้จ่ายมากกว่า

 องค์กรเฉพาะกิจ หรือองค์กรที่มิได้จัดอยู่ในกรอบของ ยพต. 

ตั้งแต่ต้น บางครั้งถูกสร้างข้ึนเนื่องจากผลของวิกฤติการณ์ทางการ

เมือง  หรือความล้มเหลวเชิงสถาบันของกลไก ยพต. ที่เป็นทางการที่มี

อยู่ ทั้งนี้เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทในการเลือกตั้งที่สาหัสกว่า องค์กรเช่นนี้

เปน็องคก์รชัว่คราวทีต่ัง้ขึน้เพือ่ลดชอ่งวา่งความนา่เชือ่ถอืภายในระบบ 

ยพต. ที่เป็นทางการ

ก) วิวัฒนาการของกลไกทางเลือก ยพต. 

 แมก้ลไกทีไ่มเ่ปน็ทางการเพือ่ยตุขิอ้พพิาทจะมใิชข่องใหม ่การนำา

มาใชท้ีก่วา้งขวาง และการทำาใหเ้ปน็สถาบนั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคม

ภายหลงัจากที่มคีวามขัดแย้งกัน) ได้เพิ่มขึ้นในหลายปีทีผ่่านมา วิธีการ

ที่มิใช่ตุลาการ มีลักษณะพื้นเมือง และไม่เป็นทางการ ได้เอื้อประโยชน์

ตอ่สงัคมในทกุระดบั จากระดบัชมุชนทอ้งถิน่ไปจนถงึเวทกีารเมอืงและ

การเลือกตั้ง วิธีเหล่านี้สามารถใช้ได้ เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนใน

ระดับชุมชน ในสภาวการณ์ที่คู่พิพาทยังต้องรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ 

ความร่วมมือในชุมชนยังต้องเข้มแข็ง และจำาเป็นต้องมีทางเลือกที่ไม่

รุนแรงหรือเป็นคดีความ

ข) กลไกทางเลือก ยพต. ถาวรที่มีอยู่เคียงคู่กับกลไก 

        ยพต. ที่เป็นทางการ

 โดยทั่วไป การยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งผ่านวิธีการที่เป็น

ทางเลือกอาจเป็นแบบฝ่ายเดียว (การตัดสินโดยฝ่ายหนึ่งในหลายฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องที่จะหยุดการพิพาท) แบบทวิภาคี (การยุติข้อพิพาทเกิดขึ้น

ผ่านการตกลงของคู่กรณี)  หรืออาจให้มีคนกลางโดยฝ่ายที่สามที่ไม่ใช่

จากภาครัฐเข้ามาช่วย 

 กลไกทางเลือก ยพต. มักจะเป็นในรูปของความสมัครใจ และ

การตัดสินใดๆ ย่อมไม่ผูกพัน หากคู่พิพาทไม่ตกลงกันโดยสมัครใจที่

วัตถุประสงค์เบื้องต้น

ของกลไก ยพต.

ทางเลือกคือเพื่อ

สนับสนุนมากกว่าการ

เข้าแทนที่ระบบ ยพต.

วิธีการที่มิใช่ทางศาล 

แบบลูกทุ่ง  และไม่เป็น

ทางการ  ได้ให้

ประโยชน์ต่อสังคมใน

ทุกระดับ จากชุมชน

ท้องถิ่น  ถึงปริมณฑล

ในทางการเมืองและ

การเลือกตั้ง 

กลไก ยพต.ทางเลือก

มักจะถูกมองว่ามีความ

ไม่เป็นทางการและ

มีทางให้เลือก เช่น 

การใช้ความสมานฉันท์ 

ใช้คนกลาง หรือ

อนุญาโตตุลาการ  ซึ่ง

เป็นปฏิปักษ์ต่อการ

กระทำาทางกฎหมาย

โดยผ่านองค์กร ยพต.

ที่เป็นทางการ
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จะเข้าสู่การไกล่เกลี่ย การใช้คนกลาง หรือการใช้อนุญาโตตุลาการ โดย

เปรียบต่าง กลไก ยพต. ที่เป็นทางการเป็นกลไกบังคับ และการชี้ขาด

บังคับผูกพันแม้กระทั่งกับผู้กระทำาที่เลือกที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการ 

 ทั้งการใช้คนกลางและการไกล่เกลี่ย ใช้ฝ่ายที่สามที่ไม่ลำาเอียง

เพ่ือยตุขิอ้พพิาท  ในการเปน็คนกลาง ฝา่ยทีส่ามมุง่ทีจ่ะนำาคูก่รณมีาอยู่

พรอ้มหนา้กนัผา่นการอำานวยกระบวนการเฉยๆ สว่นผูไ้กลเ่กลีย่คอืผูม้ี

สว่นรว่มทีข่นัแขง็ในการเจรจา  คอยเสนอทางออกท่ีเปน็ไปได้ เพือ่นำาไป

สู่การตัดสินใจอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  ในขณะที่การเป็นคนกลาง

จะไมม่สีตูรหรอืกฎเกณฑเ์ฉพาะ แต่การไกลเ่กลีย่ถกูกำากบัโดยกฎหมาย 

 อนญุาโตตลุาการนำามาใชเ้มือ่คูก่รณีตกลงกนัโดยสมคัรใจทีจ่ะ

ให้อนุญาโตตุลาการเข้ามาแทรกแซง โดยมีข้อวินิจฉัยอันเป็นที่ยุติ หรือ

มี ‘คำาตัดสินให้’ (award) บนพื้นฐานของตัวบทกฎหมายหรือความ

เที่ยงธรรม เน่ืองจากการใช้อนุญาโตตุลาการได้รับการรับรองโดยศาล 

คำาตัดสินให้มีลักษณะและกระบวนการของการพิพากษาทางกฎหมาย 

และมีผลผูกพันและผลบังคับตามกฎหมาย 

 กลไกทางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาท ซึ่งมีลักษณะไม่เป็นทางการ

นัน้ มขีอ้ดท่ีีสามารถเพิม่คณุคา่อย่างมากแกค่วามเทีย่งธรรมในการเลอืก

ตั้งดังนี้

 • เป็นการเข้าถึงความยุติธรรมที่ง่ายกว่า เร็วกว่า และคุ้มกว่า

 • มีบรรยากาศที่เป็นมิตรมากกว่าสำาหรับคู่กรณี

 • มีความเป็นไปได้ท่ีจะชนะท้ังคู่ (win-win) สำาหรับทุกฝ่าย และ

 • เป็นโอกาสที่จะเลี่ยงปัญหาของกลไก ยพต. ที่ไม่น่าเชื่อถือ 

 อย่างไรก็ดี กลไกทางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทย่อมมีจุดอ่อนอยู่

บ้าง กลไกเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ผล โดยเฉพาะเมื่อมีความไม่สมดุลอย่าง

ยิ่งของอำานาจระหว่างคู่กรณี  หรือเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ

ค) องคก์รทางเลอืกเฉพาะกิจท่ีสรา้งขึน้เป็นกลไกพิเศษ เพ่ือ

   แก้ปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะ

(1) องค์กรทางเลือกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภายใน

อาจมกีารจดัตัง้องคก์รตลุาการเฉพาะกจิในชว่งเปลีย่นผา่น

โดยฝ่ายนิติบญัญตัจิากความเหน็พอ้งกนัของคูก่รณ ี เพือ่สนองตอบตอ่

กรณีทีไ่มอ่าจตกลงกนัไดเ้ลยในเรือ่งการจดัการหรอืผลของกระบวนการ

เลอืกตัง้  คู่พพิาทอาจเลอืกจดัต้ังกลไกเชงิสถาบนัทีไ่มใ่ชก่ลไกทีม่อียูเ่ดิม 

โดยที่การตัดสินของกลไกนี้ถือเป็นที่สุด และไม่เปิดให้อุทธรณ์

(2) องค์กรทางเลือกเฉพาะกิจระหว่างประเทศ 

องคก์รเฉพาะกจิระหวา่งประเทศอาจจดัตัง้ข้ึนเปน็มาตรการ

นอกรฐัธรรมนญู มาตรการเชน่น้ีถือเปน็กลไกทางเลือกระหว่างประเทศ

เพื่อยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง เมื่อตัวการภายนอกเสนอข้อตกลง

สันติภาพที่ได้รับการรับรองโดยรัฐสภา จึงทำาให้ข้อตกลงนั้นมีลักษณะ

ผูกพันตามกฎหมาย

กลไก ยพต.ทางเลือก

เป็นแบบอาสาสมัคร

โดยธรรมชาติ 

องค์กรเฉพาะกิจ

อาจเกิดขึ้นโดยฝ่าย

นิติบัญญัติเพื่อตัดสิน

ความไม่ลงรอยกัน

อย่างรุนแรงสุดโต่ง 
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1. บทส่งท้าย

 ความเทีย่งธรรมในการเลือกตัง้และตวัระบบ  วธิพีจิารณาและ

หลกัประกนัทีม่ใีนระบบ ทำาใหแ้นใ่จไดว้า่  การดำาเนินกระบวนการเลือก

ตัง้เปน็ไปอยา่งถูกตอ้งและเท่ียงธรรม  นบัตัง้แตก่ารกระทำาและการตดัสนิ

เพื่อป้องกันข้อพิพาท ไปจนถึงการชี้ขาดขั้นสุดท้ายในกรณีการยื่นเรื่อง

ตอ่องคก์ร ยพต. น้ัน ความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้จะซึมซาบอยูใ่นทุก

ขั้นตอนของวัฏจักรการเลือกตั้ง

 ตามแนวที่เขียนไว้ในบทสังเขปนี้ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของ

ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง คือ ทำาให้แน่ใจว่าการกระทำา

ทั้งหมดของกระบวนการเลือกตั้งดำาเนินไปภายในกรอบของกฎหมาย  

เพื่อคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิเลือกตั้ง  ภายในกรอบนี้ ข้อพิจารณา

ถงึความโปรง่ใส การเขา้ถงึได ้ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ลว้นมีความ

สำาคัญยิ่งยวดในการออกแบบและการใช้ประโยชน์ของระบบความเที่ยง

ธรรมในการเลือกตั้งใดๆ

 แมว้า่เปน็ไปไดท้ีจ่ะมอีงคก์รหลายรปูแบบทีต่ดัสนิคำารอ้งหนึง่

ใดในขัน้สดุทา้ย และแมว้า่เปน็เรือ่งสำาคญัยิง่ทีจ่ะพจิารณาบริบทซ่ึงระบบ

ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งดำารงอยู่อย่างรอบคอบ บทสังเขปนี้ได้

ชี้ให้เห็นหลักการทั่วไปบางประการที่ควรได้รับการพิจารณา เมื่อมีการ

ออกแบบหรือปรับปรุงการออกแบบระบบความเที่ยงธรรมในการเลือก

ตั้ง ในเรื่องนี้ มาตรการป้องกันเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องมีไว้เพื่อลดผลก

ระทบของความขัดแย้งให้น้อยลง  เราได้เน้นถึงความสำาคัญของการ

ดำารงอยู่ร่วมกันแห่งกลไกท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งฝ่าย

หลังมีบทบาทร่วมด้วย กลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเหล่านี้ 

ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ระบบที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะเมื่อระบบ

เหลา่น้ี ไม่ว่าจะเปน็กลไกเดยีวหรอืใชร้ว่มกนั ไดร้บัการไวว้างใจโดยฝา่ย

ต่างๆ ที่ปรารถนาจะยื่นคำาร้องคัดค้าน

 ทั้งหมดทั้งปวงคือ ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกต้ังที่มี

ประสิทธิผล ซึ่งเพิ่มความเข้มแข็งและความน่าเช่ือถือแก่กระบวนการ

เลือกตั้งที่เสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง  ตามที่ได้เน้นมาตลอด  โดย

ผ่านหนังสือคู่มือ “Electoral Justice: The International IDEA 

Handbook” และบทสังเขปนี้
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อภิธานศัพท์ (Glossary)

ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งเฉพาะกิจ 
(Ad-hoc EDR system)

 ระบบ ยพต. ที่มีองค์กรเฉพาะกิจอันเกิดขึ้นเฉพาะกาลหรือ

ในชว่งเปลีย่นผา่น ระบบนีอ้าจเกดิขึน้จากการทีอ่งคก์รระหวา่งประเทศ

มีส่วนร่วม หรือเป็นทางออกเชิงสถาบันภายในประเทศเอง  ลักษณะ

สำาคัญของระบบ ยพต. ชนิดนี้ คือลักษณะเฉพาะกาลหรือเปลี่ยนผ่าน 

คอืมภีารกิจในการยติุการคดัคา้นสำาหรบัการเลอืกตัง้หน่ึงหรอืหลายครัง้

ในช่วงเวลาที่กำาหนดโดยเฉพาะ  ตัวองค์กรเองอาจมีลักษณะเป็นฝ่าย

นิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายบริหาร 

คำาวินิจฉัย (Adjudication)

 กระบวนการทางกฎหมายเพือ่ยตุข้ิอพิพาท การมหีรอืการประกาศ

คำาตดัสนิอยา่งเปน็ทางการ หรอืกฤษฎกีาของกระบวนการพจิารณาของ

ศาลซึ่งรวมคำาพิพากษาหรือคำาตัดสินไว้ด้วย การใช้กฤษฎีกาโดยศาลที่

เกี่ยวกับคู่ความนั้น หมายถึงการออกหมายเรียก แล้วมีการไต่สวนหลัก

ฐานทางกฎหมายในเรื่องประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

การร้องคัดค้านทางปกครอง 
(Administrative challenge)

 การร้องคัดค้านเพื่อให้มีข้อยุติโดย กกต. ซึ่งรับผิดชอบการ

สั่งการ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกระบวนการเลือกตั้ง ในการร้อง

คัดค้านดังกล่าว ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบอาจโต้แย้งการกระทำาหรือการ

ตัดสินในการเลือกตั้ง โดยใช้วิธีพิจารณา ซึ่งผู้ที่จะให้ข้อยุตินั้นอาจเป็น

องค์กรภายใน กกต. ซึ่งมีการกระทำาหรือการตัดสินที่ถูกคัดค้านนั่นเอง 

หรือเป็นองค์กรที่สูงกว่า 

ทางเลือกในการยุติข้อพิพาทการเลือกตั้ง 
(Alternative electoral dispute resolution AEDR)

 องค์กร/สถาบัน และ/หรือ กลไก ซึ่งดำาเนินการต่างหากจาก

องค์กรและ/หรือระบบ ยพต. ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย และทำาหน้าที่

พจิารณา จดัการ หรอืหาขอ้ตกลงรว่มในการพพิาททีเ่กีย่วกบักระบวนการ

เลือกตั้ง และมักเป็น องค์กร และ/หรือกลไก ที่ไม่เป็นทางการ/ตาม

ประเพณีนิยม  เช่นคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือกำากับดูแลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ กลไกการยุติข้อพิพาทตามประเพณีนิยม องค์กรพัฒนา

เอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ

กลไกทางเลือกในการยุติข้อพิพาทการเลือกตั้ง 
(Alternative electoral dispute resolution mechanism 
AEDR mechanism)

 กลไกทางเลือกในการยุติข้อพิพาทการเลือกตั้ง อาจมีอยู่คู่กับ

กลไก ยพต. ทีเ่ปน็ทางการ หรอืจดัตัง้เปน็การเฉพาะกจิหรอืในสถานการณ์

พิเศษ กลไกนี้เอื้อให้ฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายในความขัดแย้ง ได้ริเริ่ม

กระบวนการหาข้อยุติ แบบฝ่ายเดียว แบบทวิภาคี หรืออาศัยฝ่ายที่

สาม ในกรณีหลังนี้ จะคล้ายกับกลไกทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ย การ

ใช้คนกลาง และอนุญาโตตุลาการ

การทำาให้เป็นโมฆะ (Annulment)

 การทำาใหไ้ม่เปน็ผล ทั้งนี ้มีการทำาให้เป็นโมฆะสามแบบได้แก ่

การทำาให้บัตรเลอืกตัง้ใบเดียว บตัรทัง้หมดของหนว่ยเลอืกตั้ง หรอืการ

เลือกตั้งทั้งหมด เป็นโมฆะ

การอุทธรณ์ (Appeal)

 การร้องขอต่อองค์กร ยพต. ที่เหนือกว่า เพื่อให้ยืนยัน กลับ

คำา หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินโดยองค์กร ยพต. ที่ต่ำากว่า
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อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator) 

 ทนายความหรือบคุคลอืน่ท่ีไดร้บัเลอืกใหท้ำาหนา้ทีพ่จิารณาคดี 

และหาข้อยุติข้อพิพาท โดยไม่ใช่การพิจารณาอย่างเป็นทางการ ผ่าน

กระบวนการของการใช้อนุญาโตตุลาการ

จรรยาบรรณ (Code of conduct)

 ชุดของกฎทั่วไปแห่งพฤติกรรม อาทิ สำาหรับกรรมการและ/

หรือเจ้าหน้าที่ของ กกต.  หรือสำาหรับพรรคการเมือง ในเรื่องการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

คำาร้องเรียน (Complaint)

 เอกสารคำาร้องชุดแรกที่ส่งฟ้องต่อศาลโดยบุคคลหรือหน่วย

งาน เพื่ออ้างการใช้สิทธิทางกฎหมายต่อผู้อื่น

การไกล่เกลี่ย (Conciliation)

 วิธียุติข้อพิพาทวิธีหนึ่ง โดยการพูดจาสนทนากัน และตกลง

กันโดยไม่ต้องไปพึ่งศาล

ความขัดแย้ง (Conflict)

 การแข่งขันระหว่างฝ่ายที่เห็นต่างกัน สะท้อนถึงความหลาก

หลายของความคดิเหน็ ความชอบพอ ความตอ้งการ หรอืผลประโยชน ์

ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)

 ศาลที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจรวม

ถึงการไม่ขัดรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  วิธีพิจารณา และผลลัพธ์ที่เกี่ยว

กับกระบวนการเลือกตั้ง

มาตรการแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective measure)

 การร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่มีเนื้อหาเป็นการแก้ไขให้ถูก

ต้อง ผลของการคัดค้านคือ การทำาให้เป็นโมฆะ การเปลี่ยนแปลง หรือ

การยอมรับว่ามีการทำาความผิด  เพื่อจะได้เยียวยาการละเมิดที่เกิดขึ้น 

และการฟื้นฟกูารใชส้ิทธิเลอืกตั้งที่เกีย่วข้อง  จะใชม้าตรการแกไ้ขให้ถกู

ตอ้งเพือ่สะสางกระบวนการเลอืกตัง้มใิหผ้ลเสยีของการกระทำาทีผ่ดิปกติ

ดำาเนนิอยูต่อ่ไปจนถงึจดุทีจ่ะกระทบตอ่ผลการเลอืกตัง้อยา่งสำาคญั ทัง้นี ้

ไม่เกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองอื่นใดที่มีต่อผู้ฝ่าฝืน 

การประกาศผลเลือกตั้ง (Declaration of results)

 การสือ่สารสาธารณะอยา่งเปน็ทางการทางวาจาหรอืลายลกัษณ์

อกัษร ซึง่ผลของการเลือกตัง้ ซ่ึงอาจประกอบดว้ยจำานวนคะแนนเสียงท่ี

ไดร้บัของผูส้มคัรแตล่ะคน หรอืของพรรคการเมอืงทีล่งแขง่ขนัการเลอืก

ตั้ง  และชื่อของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่มีสิทธิเข้าไปเป็นสมาชิก

หรือได้รับที่นั่งในสภาภายใต้กฎหมายเลือกตั้งที่มีอยู่  หรือของจำานวน

คะแนนที่นับได้สำาหรับแต่ละทางเลือก ในสองหรือหลายทางเลือก ใน

กรณีการใช้เครื่องมือประชาธิปไตยทางตรง 

การละเมิดทางปกครองในการเลือกตั้ง 
(Electoral administrative infraction)

 การกระทำาหรอืละเวน้กระทำาโดยองคก์รเลอืกตัง้หรอืเจา้หนา้ที ่

ซึง่ฝา่ฝนืหรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามกฎหมายเลอืกตัง้หรอืวธิพีจิารณาได ้

แตเ่ปน็การกระทำาหรอืละเวน้กระทำาซ่ึงกฎหมายไมไ่ดบ้ญัญตัวิา่เปน็การ

กระทำาผิดทางอาญา

การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง (Electoral challenge) 

 สำานวนร้องเรียนที่ยกข้ึนมาโดยผู้มีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้

เสียในการเลือกตั้ง ผู้ซึ่งเชื่อว่าสิทธิการเลือกตั้งของตนถูกละเมิด 
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ศาลเลือกตั้ง (Electoral court)

 ศาลยุติธรรมหรือองค์กรอื่นซึ่งเป็นที่พึ่งของบุคคลในการ

เลือกตั้ง เพื่อหาข้อยุติการพิพาทที่เกี่ยวกับความถูกต้องของการเลือก

ตั้ง  หรือคัดค้านพฤติกรรมของผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือกกต. ให้

ดู Electoral tribunal ตุลาการเลือกตั้ง ด้วย

วัฏจักรการเลือกตั้ง (Electoral cycle)

 ขั้นตอนเต็มวงรอบที่เริ่มต้ังแต่การเตรียมการและการดำาเนิน

การการเลือกตั้งหรือการใช้เครื่องมือประชาธิปไตยทางตรง มองได้ว่า

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำาดับ นอกจากข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการเลือกตั้งแล้ว ยังรวมถึงการประเมินผลและ/หรือการ

ตรวจสอบผลหลังการเลือกตั้ง  การบำารุงรักษาบทเรียนเชิงสถาบัน และ

กระบวนการปรึกษาหารือและวางแผนสำาหรับกระบวนการเลือกตั้งครั้ง

ต่อไปด้วย  

ข้อพิพาทในการเลือกตั้ง (Electoral dispute)

 การร้องเรียนใดๆ  การคัดค้าน การกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง ที่

สัมพันธ์กับขั้นตอนหนึ่งใดของกระบวนการการเลือกตั้ง

การยตุขิอ้พพิาทในการเลอืกตัง้ (Electoral dispute resolution) 

 กระบวนการของการไต่สวน และวินิจฉัยคดีที่มีการร้องเรียน 

การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง การกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง ที่สัมพันธ์กับขั้น

ตอนหนึ่งใดของกระบวนการการเลือกตั้ง

องค์กรยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง – องค์กร ยพต. 
(Electoral dispute resolution body)

 องคก์รทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้กปอ้งสทิธเิลอืกต้ัง และหาขอ้ยติุ

ข้อพิพาทในการเลือกตั้ง  ภารกิจเหล่านี้อาจมอบหายให้แก่องค์กรทาง

ปกครอง ทางตุลาการ ทางนิติบัญญัติ  องค์การระหว่างประเทศ หรือ

ในกรณีพิเศษ ให้แก่องค์กรเฉพาะกิจ เป็นเรื่องเฉพาะกาลหรือในช่วง

เปลี่ยนผ่าน

ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง – ระบบ ยพต. 
(EDR system)

 กรอบทางกฎหมายภายในระบบความเที่ยงธรรมในการเลือก

ตั้ง ที่ระบุกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งและคุ้มครอง

สิทธิเลือกตัง้  ภารกจิเหลา่นีอ้าจมอบหมายใหแ้กห่นว่ยงานทางปกครอง 

ทางตลุาการ ทางนติบิญัญตั ิองคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืองคก์รเฉพาะ

กิจ ให้ดูองค์กรยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งด้วย

ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (Electoral justice)

 ในบทสังเขปนี้ ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งหมายถึงปัจจัย

และกลไกตา่งๆ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ การกระทำา วธิพีจิารณา และการตดัสนิทกุ

อยา่งทีเ่ก่ียวกับกระบวนการเลอืกตัง้ จะเปน็ไปตามกฎหมาย (รฐัธรรมนญู 

พระราชบัญญัติ เครื่องมือหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจน

บทบญัญตัใิดทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศ) รวมทัง้กลไกทีคุ่ม้ครองหรอืธำารงไว้

ซึง่สทิธเิลอืกตัง้ ความเทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้จะชว่ยใหผู้ท้ีเ่ชือ่วา่สทิธิ

เลือกตั้งของตนถูกละเมิด สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ เข้าสู่การไต่สวน 

และได้รับการวินิจฉัยคดี

กลไกความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 
(Electoral justice mechanism) 

 ปจัจยัทัง้หมดท่ีมไีวเ้พือ่ใหแ้นใ่จวา่ กระบวนการเลอืกต้ังจะไม่

เตม็ไปดว้ยความผดิปกต ิและเพือ่ปกปอ้งสทิธเิลอืกตัง้  ในบรรดากลไก

ที่มีนั้น ควรจำาแนกระหว่าง  ก) กลไกที่ให้การเยียวยาหรือแก้ไขให้ถูก

ต้อง   ข) กลไกที่มีลักษณะเป็นการลงโทษ  และ ค) กลไกทางเลือกเพื่อ

ยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้ง 
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ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง – รธต. 
(Electoral justice system - EJS)

 ชดุของปจัจยัหรอืกลไกทีม่อียูใ่นประเทศหนึง่ (บางครัง้ในบรบิท

ของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค หรือประชาคมนานาชาติ) เพื่อให้แน่ใจและ

ตรวจสอบว่า การกระทำา วิธีพิจารณา  และการตัดสินดำาเนินไปในกรอบ

ของกฎหมาย และเพือ่คุม้ครองหรอืฟืน้ฟกูารใชส้ทิธเิลอืกตัง้  ระบบความ

เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำาคัญของหลักนิติธรรม และให้

หลกัประกนัในทีส่ดุถงึการ เคารพหลกัการประชาธปิไตยในการเลอืกตัง้

ที่เสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง 

กฎหมายเลือกตั้ง (Electoral laws) 

 กฎหมายหนึ่งหรือหลายฉบับที่ใช้บังคับแก่ทุกแง่มุมของ

กระบวนการเลอืกบคุคลสูส่ถาบนัทางการเมอืง ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกรอบ

แห่งรัฐธรรมนูญหรือเชิงสถาบัน 

  การประมวลสาระเชิงโครงสร้างทางกฎหมาย ที่กำาหนดหรือ

มีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือกตั้ง  เนื้อหาสาระหลักได้แก่บทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 

เชน่ กฎหมายพรรคการเมอืง และกฎหมายกำาหนดโครงสรา้งขององคก์ร

นิติบัญญัติ  กฎข้อบังคับที่ใช้ในการเลือกตั้ง รวมถึงจรรยาบรรณด้วย

องคก์รจดัการเลอืกตัง้ ไดแ้กค่ณะกรรมการการเลอืกต้ัง – กกต. 
(Electoral management body - EMB)

 กกต. เป็นองค์กรหรือหน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีหน้าที่รับ

ผิดชอบตามกฎหมาย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเลือกตั้งในส่วน

ท่ีสำาคัญบางส่วนหรือทั้งหมด และเพื่อใช้เคร่ืองมือของประชาธิปไตย

ทางตรงด้วย  ส่วนที่สำาคัญรวมถึงการกำาหนดว่าใครมีสิทธิในการออก

เสียงเลือกตั้ง การรับและรับรองการสมัครของผู้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง 

(สำาหรับการเลือกตั้ง ได้แก่พรรคการเมืองและ/หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง) 

จัดให้มีการลงคะแนน นับคะแนน และประมวลผลคะแนน 

ระบบการยตุข้ิอพิพาทในการเลอืกตัง้ท่ีมอบอำานาจให้แก่ กกต. 
(EMB entrusted EDR system)

 ในระบบเชน่น้ี มีการมอบความรบัผิดชอบให้แกอ่งค์กรจดัการ

เลือกตั้งที่เป็นอิสระ ซ่ึงนอกจากจะบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง

แล้ว ยังมีอำานาจตุลาการเพื่อยุติคำาร้องคัดค้านและวินิจฉัยช้ีขาดความ

ถูกต้องของกระบวนการเลือกตั้ง

กระบวนการเลือกตั้ง (Electoral process)

 ชดุของขัน้ตอนเก่ียวกับการเตรยีมการ และการดำาเนนิการเลอืก

ตัง้หนึง่ใด หรอืการใช้เครือ่งมอืประชาธปิไตยทางตรง กระบวนการเลอืก

ตัง้มกัรวมถงึการบงัคบัใชก้ฎหมายเลอืกต้ัง การลงทะเบยีนผูม้สีทิธเิลอืก

ตั้ง การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งและ/หรือพรรคการเมือง หรือการลง

ทะเบียนการเสนอชื่อ การรณรงค์หาเสียง การออกเสียงลงคะแนน การ

นบัคะแนน และการประมวลผลคะแนน การหาขอ้ยตุขิอ้พพิาท และการ

ประกาศผล

สิทธิเลือกตั้ง (Electoral right)

 สิทธิทางการเมืองซึ่งกำาหนดไว้ในบทบัญญัติพื้นฐานหรือ

หลักมูลของระบบกฎหมายเฉพาะ (โดยทั่วไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ) โดย

ปกติเกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมืองที่จะมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจการ

สาธารณะ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี 

สทิธเิลอืกตัง้ทีส่ำาคญัรวมถงึการออกเสยีงและการเขา้ดำารงตำาแหนง่ทีม่า

จากการเลือกตั้ง เสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการแสดงความคิด

เห็น และเสรีภาพในการชุมนุม
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ตุลาการการเลือกตั้ง (Election tribunal)

 สถาบันทางตุลาการที่มีอำานาจเฉพาะในการไต่สวนข้อโต้แย้ง

และข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

หลักฐาน (Evidence)

 หลกัฐานได้แกเ่อกสาร คำาให้การ หรอืวตัถพุยาน ทีน่ำามาใชใ้น

การไต่สวนคดี โดยองค์กร ยพต. ตามกฎอันเป็นที่ยอมรับว่าด้วยหลัก

ฐานที่สามารถรับไว้พิจารณา เพื่อใช้พิสูจน์หรือหักล้างข้อเท็จจริงที่ยก

ขึ้นต่อสู้  

การเลือกตั้งที่เสรี เที่ยงธรรม และแท้จริง 
(Free, fair and genuine elections)

 การเลือกต้ังทีเ่สร ีเทีย่งธรรม และแทจ้รงิ มีทีม่าจากกระบวนการ

เลอืกตัง้ซ่ึงเปน็การแขง่ขนัท่ีแทจ้รงิ โดยทีม่กีารใชป้ระโยชนจ์ากเสรภีาพ

ขัน้พืน้ฐาน และสทิธทิางการเมอืงทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้อยา่งเตม็ที ่ไดแ้ก่

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ เสรภีาพในการสมาคม เสรภีาพในการ

ชุมนุม และเสรภีาพในการเคลือ่นไหว กระบวนการเลอืกตัง้นีม้กีารกำากบั

ดแูลโดยผูบ้รหิารงานการเลือกต้ังทีเ่ป็นกลาง เพ่ือใหแ้นใ่จวา่การเลอืกตัง้

ได้จดัขึน้อยา่งถกูตอ้ง ไมล่ำาเอยีง และเปน็ไปตามกฎหมาย โดยจะตอ้งมี

การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและการอุทธรณ์โดยอิสระด้วย อีกทั้ง

มกีรอบกฎหมาย และผูเ้ลอืกตัง้ไดรั้บขา่วสารเกีย่วกบัสทิธขิองตนอยา่ง

เต็มที่

หลักประกัน (Guarantee)

 ปัจจัยหรือเครื่องมือทางกฎหมาย ทั้งในเชิงโครงสร้างและวิธี

พิจารณาความ ที่ประกัน คุ้มครอง สนับสนุน พิทักษ์ หรือคุ้มกัน ซึ่ง

คณุค่า สิทธิ หรอืสถาบนัเพือ่ผูเ้ลือกต้ังทีจ่ดัตัง้ขึน้และไดร้บัการคุม้ครอง

โดยระบบกฎหมาย 

การละเมิด (Infraction) 

 การกระทำาหรอืกรณทีีเ่ปน็การฝา่ฝนืบทบญัญตัหิรอืกฎระเบยีบ

ทางกฎหมายหรือทางปกครอง

การร้องคัดค้านระหว่างประเทศ 
(International challenge)

 เครื่องมือทางกฎหมายที่จัดให้ขึ้นมีตามอนุสัญญาและสนธิ

สญัญาระหวา่งประเทศ และมไีว้ให้เป็นทีพ่ึง่พาของบุคคลทีม่ฐีานะจะทำา

เช่นน้ันได ้โดยยืน่คำารอ้งตอ่องคก์รท่ีทรงอำานาจ บนพืน้ฐานของหลกัมา

เสรมิและหลักเติมเตม็ หลงัจากทีไ่ดแ้สวงหาการเยยีวยาในประเทศจนจบ

สิ้นแล้ว 

การร้องคัดค้านทางตุลาการ (Judicial challenge) 

 เคร่ืองมอืวธิพีจิารณาความทางกฎหมายทีจ่ดัขึน้ตามกฎหมาย 

ซึง่คูก่รณสีองหรอืหลายฝา่ยนำาขอ้พพิาททีอ่า้งวา่มคีวามผดิพลาด ความ

ผิดปกติ  กรณีการกระทำาผิด ความบกพร่องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระทำาหรอืการตดัสนิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้บางประการ มาสูก่าร

พจิารณาขององคก์รเชงิตลุาการ ไดแ้กผู่พ้พิากษาหรอืศาล ทีอ่าจใชห่รอื

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ องค์กรตุลาการ ในฐานะฝ่ายที่สามที่มี

อำานาจเหนือและเป็นองคาพยพของรัฐ  จะตัดสินกรณีพิพาทอย่างเป็น

กลางและเด็ดขาด กล่าวโดยทั่วไป บรรดาการร้องคัดค้านการเลือก

ตั้งทางตุลาการ อาจจำาแนกได้เป็นการพิพากษาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ 

ระบบยุติข้อพิพาทในการเลือกตั้งทางตุลาการ 
(Judicial EDR system)

 ระบบยุติข้อพิพาทการเลือกตั้งท่ีได้มอบอำานาจหน้าท่ีในการ

ตัดสินขั้นสุดท้าย ในกรณีการคัดค้านการเลือกตั้งหนึ่งใด ให้แก่องค์กร

ตุลาการ องค์กรดังกล่าวอาจเป็น
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 (ก) ศาลยุติธรรมในฝ่ายตุลาการ

 (ข) ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ

 (ค) ศาลปกครอง หรือ

 (ง) ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง 

การพิพากษา (Judgment)

  การตดัสนิทีม่าจากและประกาศโดยองคก์รตลุาการและ/หรอื

องค์กร ยพต.

เขตอำานาจศาล (Jurisdiction)

 ขอบเขตของการใช้อำานาจและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ

ศาลหรือองค์กรตุลาการอื่น ในการมีอำานาจกำาหนดทิศทาง ตัดสิน และ

บังคับใช้ ขอบเขตนี้หมายถึงอำานาจหรืออำานาจหน้าที่ในการกระทำาของ

ศาล ศาลตอ้งมเีขตอำานาจศาล ทัง้ตอ่เนือ้หาคดแีละพืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์

ของการร้องเรียน และตอ่บคุคลหรือองคก์รทีผู่ร้อ้งต้องการใหด้ำาเนนิคดี 

ตัวบทกฎหมาย (Legislation) 

 องค์แห่งกฎหมายที่เกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติ บางครั้ง

เรียกว่าพระราชบัญญัติ ซึ่งหมายถึงกฎหมายลายลักษณ์อักษร ที่ผ่าน

การเห็นชอบของรัฐสภา สภาคองเกรส หรือสภานิติบัญญัติในชื่ออื่นใน

ระดับชาติหรือท้องถิ่น

การร้องคัดค้านทางนิติบัญญัติ (Legislative challenge)

 เครื่องมือทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  หรือใน

ข้อกฎหมายของบางประเทศ  ซึ่งให้อำานาจแก่สภานิติบัญญัติหรือสภา

การเมืองอื่น ในการยุติการคัดค้านการเลือกตั้งบางประการอย่างเป็น

ทางการ หรือออกเอกสารรับรองหรือประกาศผลลัพธ์สุดท้ายของการ

เลือกตั้ง 

ความชอบธรรม (Legitimacy)

 การรับรู้ถึงความเป็นธรรมของกระบวนการยุติข้อพิพาท

ภาระรับผิด (Liability)

 ภาระบังคับภายใต้กฎหมายที่เกิดขึ้นจากการกระทำาทางแพ่ง 

(ละเมดิ) หรอืภายใตส้ญัญา ภาระรบัผิดทางกฎหมายยอ่มตดัสนิโดยศาล

เท่านั้น แม้การยอมความอาจเกิดได้นอกศาลโดยการตกลงร่วมกันของ

คู่ความ

การใช้คนกลาง (Mediation)

 กระบวนการทีคู่่กรณีใชฝ่้ายทีส่ามเพือ่ชว่ยให้พวกเขาบรรลุการ

ตกลงในข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการที่เป็นส่วนบุคคล ไม่เป็นทางการ

และไม่ผูกพัน  คนกลางไม่มีอำานาจที่จะกำาหนดข้อตกลง แต่พยายามที่

จะช่วยให้คู่กรณีเห็นพ้องกันและตกลงกัน ในข้อยุติการพิพาทที่ยอมรับ

ได้ร่วมกัน 

การกระทำาผิด (Offence)

 การฝา่ฝนืกฎหมายหรอืกฎเกณฑ ์เปน็การกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย 

กรณีบังคับมาก่อน (Precedent)

 หลักการทางกฎหมายซึ่งศาลยุติธรรมในอนาคตผูกพันที่จะ

ตัดสินตามน้ัน กฎหมายมีพื้นฐานบนหลักการของกรณีบังคับมาก่อน

และหลักการตัดสินคงเดิม (stare decisis)   ดังนั้น ถ้าศาล โดยเฉพาะ

ศาลชั้นต้น มาพบข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ก็จะต้อง

ตัดสินไปตามหลักการทางกฎหมายที่กำาหนดไว้ในกรณีก่อนหน้านี้ ใน

การพิจารณาตัดสินคดีที่ศาลกำาลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ 
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มาตรการลงโทษ (Punitive measure)

 มาตรการลงโทษมิได้แก้ไขหรือทำาให้เป็นโมฆะ ซึ่งผลอันเกิด

จากความผดิปกตใินการเลอืกตัง้ มาตรการนีล้งโทษบคุคลผูล้ะเมิด หรือ

บคุคลผูร้บัผดิชอบวา่จะไมเ่กดิการละเมดิ ทัง้นีโ้ดยใชก้ฎหมายปกครอง

คดีเลือกตั้งเพื่อกำาหนดโทษ หรือใช้กฎหมายอาญาคดีเลือกตั้ง 

การนับคะแนนใหม่ (Recount)

 การนบัผลคะแนนอกีครัง้หนึง่ อาจนับท้ังหมดหรือแตบ่างส่วน

ของบัตรเลือกต้ังในการเลือกต้ัง หรือในการใช้เครื่องมือประชาธิปไตย

ทางตรง

หลักนิติธรรม (Rule of law)

 หลักนิติธรรมโดยทั่วไปบังคับให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการลงโทษที่เท่ากัน

ตามกฎหมาย หลกันีอ้ยูเ่หนอืรฐับาลและคุม้ครองพลเมอืงใหพ้น้จากการก

ระทำาตามอำาเภอใจของรฐั ทำาใหแ้นใ่จวา่พลเมอืงอยูภ่ายใตห้ลกันติธิรรม  

มใิช่ภายใตอ้ำาเภอใจของการปกครองโดยมนษุย ์หลกันีค้รอบคลมุรวมสาม

สถาบนั ไดแ้กส่ถาบนัความมัน่คงหรอืสถาบนัทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย ระบบ

ศาลและฝา่ยตลุาการ และระบบราชทณัฑ ์ ตามหลกัการนี ้กฎหมายควร 

‘เป็นใหญ่’ ในนัยที่ว่ากฎหมายกำาหนดกรอบสำาหรับการดำาเนินการและ

พฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวง

การลงโทษ (Sanction)

 มาตรการทีส่ถาบนัใชต้อบสนองต่อพฤติกรรมท่ีไมเ่ปน็ไปตาม

กฎหมายหรือยอมรับไม่ได้

ศาลชำานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง (Specialized electoral court)

 ศาลทีม่คีวามเชีย่วชาญคดกีารเลอืกตัง้  อำานาจหนา้ทีข่องศาล

นี้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบ ยพต. ในประเทศนั้นๆ

การพิจารณาคดี (Trial)

 การพจิารณาหรอืไตส่วนขอ้เทจ็จรงิทางกฎหมาย และการออก

คำาพิพากษาคดีแพ่งหรืออาญา 

International IDEA คือใคร

 ชือ่ The International IDEA ยอ่มาจาก The International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance เป็นองค์กร

ระหว่างรัฐบาลท่ีสนับสนุนประชาธิปไตยที่ยั่งยืนทั่วโลก พันธกิจของ 

International IDEA คอื สนบัสนนุการเปลีย่นแปลงเพือ่ประชาธปิไตย

ที่ยั่งยืน โดยการให้ความรู้เชิงเปรียบเทียบ การช่วยเหลือในการปฏิรูป

ประชาธิปไตย และการกระตุ้นด้านนโยบายและการเมือง

International IDEA ทำาอะไร

 ในด้านการเลือกตั้ง การจัดทำารัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง 

บทบาทหญิงชายในประชาธิปไตย  และการเสริมพลังทางการเมืองแก่

สตรี การประเมินผลประชาธิปไตยด้วยตนเอง และประชาธิปไตยกับ

การพัฒนานั้น  เราปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยผ่านกิจกรรมในสามด้าน

ด้วยกัน 

 • ให้ความรู้เชิงเปรียบเทียบที่มาจากประสบการณ์ในเรื่อง

กระบวนการสร้างประชาธิปไตย จากบริบทที่หลากหลาย

ทั่วโลก

 • ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการทางการเมืองในการปฏิรูปสถาบัน

และกระบวนการประชาธปิไตย และเขา้รว่มในกระบวนการ

ทางการเมืองเมื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วม



78 79

 • กระตุ้นให้มีนโยบายเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยผ่าน

แหล่งความรู้เชิงเปรียบเทียบของเรา และการช่วยเหลือผู้

ปฏิบัติการทางการเมือง

International IDEA ทำางานที่ไหน

 ทำางานทัว่โลก โดยมสีำานกังานทีก่รงุสตอ็คโฮม ประเทศสวเีดน 

รวมทั้งยังมีสำานักงานที่แอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา
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