(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

การเพิกถอนใบส้ มของ กกต. ไม่ อยู่ในอานาจศาลปกครองครับ !!!

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 อานาจของศาลปกครองในการเพิกถอนคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เรื่ องเด่ นประเด็นร้ อ นในช่ ว งนี้ ... ก็คงหนี ไม่พ น้ ประเด็นเกี่ ย วกับการรั บรองผลการเลื อกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็ นทางการ ทั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วนะครับ
อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับว่า ... คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรื อที่เราเรี ยกกันว่า กกต. เป็ นองค์กรอิสระ
ที่ ถูกตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสื บเนื่ องมาจนถึงรัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบัน
เพื่อให้เป็ นองค์กรที่มีอานาจควบคุมและดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รวมไปถึงการออกเสี ยงประชามติ
ในการควบคุ ม และดู แ ลจัด การเลื อ กตั้ง ให้เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม หรื อ เป็ นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ถือเป็ นหน้ าที่ และอานาจของ กกต. ที่ จะต้ องดาเนิ นการสอดส่ อง สื บสวน หรื อไต่ สวน เพื่อป้ องกันและขจัด
การกระทาหรื อการงดเว้ นการกระทาใดอันจะก่ อให้ เกิดความไม่ สุจริ ตหรื อไม่ เที่ ยงธรรมในการเลือกตั้งได้ ไม่วา่ จะเป็ นเวลา
ในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรื อไม่ก็ตาม
หากพบว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561
ก็ได้กาหนดกลไกในการลงโทษผูก้ ระทาความผิดและดาเนินการจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อที่เราเรี ยก
กันว่า การแจกใบส้ ม ใบเหลือง ใบแดง หรื อใบดา ตามแต่กรณี ครับ !!!
เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาครับ ! ภายหลังจากการเลือกตั้งและก่อนที่ กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
แทบจะทุกครั้ง จะมีผรู ้ ้องคัดค้านการเลือกตั้งเสมอ ...
ดังเช่นอุทาหรณ์ จากคดีปกครองในวันนี้ กรณี มีผรู ้ ้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขต
เลือกตั้งหนึ่งต่อ กกต. โดยกล่าวหาว่า นายเอก (นามสมมติ) ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่งกระทาผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง !!!
กกต. พิจารณาแล้วเห็ นว่า กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยหรื อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
นายเอกผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ถูกร้องเรี ยน และเป็ นผู้ที่ได้ รับเลือกตั้งในเขตนั้น มีพฤติการณ์ ให้ ทรั พย์ สิน
หรื อผลประโยชน์ อื่น ใดไม่ ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมแก่ ชุมชน เพื่ อ จู งใจให้ ผู้มีสิทธิ เลื อ กตั้งลงคะแนนให้ แก่ ตนเอง
จึงมีมติ “แจกใบส้ ม” ซึ่ งมีผลดังนี้ 1. สั่งระงับสิ ทธิ สมัครรับเลือกตั้งของนายเอกไว้เป็ นการชัว่ คราวเป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี
2. กกต. จะยืน่ คาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสัง่ ให้เพิกถอนสิ ทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายเอก 3. สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตนั้นใหม่ และ 4. กกต. จะดาเนินคดีอาญากับนายเอก … ครับ !!!
นายเอก (ผู้ฟ้องคดี ) จึ งนาคดี มาฟ้ องต่ อศาลปกครองเพื่ อขอให้ เพิ กถอนมติ ของ กกต. (ผู้ถูกฟ้ องคดี )
ที่ ระงับสิ ทธิ สมัครรั บเลือกตั้งของตนไว้ เป็ นการชั่วคราว และมีคาสั่งห้ าม กกต. ยกเลิกการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งใหม่
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ปั ญหาที่น่าสนใจคือ ศาลปกครองมีอานาจรั บคาฟ้ องคดีนี้ของนายเอกไว้ พิจารณาหรื อไม่ ??? เพราะตาม
มาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจของศาลปกครองและประเภทคดีปกครองที่อยูใ่ น
อานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้เป็ นการเฉพาะ โดยจะต้องเป็ นคดีพิพาทที่ เกี่ยวกับการใช้ อานาจทางปกครอง
ของหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ไม่วา่ จะเป็ นการออกกฎ คาสั่ง หรื อการกระทาอื่น การละเลยต่อหน้าที่
ตามที่ ก ฎหมายกาหนดให้ต ้อ งปฏิ บัติ ห รื อ ปฏิ บัติห น้า ที่ ล่า ช้า เกิ นสมควร การกระท าละเมิ ด หรื อ ความรั บ ผิ ดอย่า งอื่ น
สัญญาทางปกครอง หรื อคดีพิพาทอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้น จึงต้องพิจารณากันล่ะครับว่า ... การที่ กกต. ใช้อานาจ “แจกใบส้ม” ให้นายเอก เป็ นการใช้อานาจ
ทางปกครองที่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรื อไม่ !!!
ส่ วนที่ 2 การเพิกถอนใบส้ มของ กกต. ไม่ อยู่ในอานาจศาลปกครองครับ !!!
คดี น้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดท่านพิจารณาแล้วเห็ นว่า การที่ กกต. (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ) มีมติให้ระงับสิ ทธิ สมัคร
รับเลือกตั้งของนายเอก (ผูฟ้ ้ องคดี) ไว้เป็ นการชัว่ คราวเป็ นระยะเวลา 1 ปี และมีมติส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตการเลือกตั้ง
ที่นายเอกสมัครรับเลือกตั้งทั้งเขตนั้น เป็ นการใช้ อานาจตามมาตรา 225 วรรคหนึ่ง ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศั กราช 2560 ประกอบกับมาตรา 132 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแห่ ง พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
อี ก ทั้ง มาตรา 225 วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ดัง กล่ า ว ยัง บัญ ญัติ ใ ห้ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง
ของ กกต. เป็ นที่ สุด การกระทาของ กกต. ที่เป็ นเหตุแห่ งการฟ้ องคดีน้ ี จึงเป็ นการใช้ อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ กกต.
ข้อพิพาทคดีน้ ี จึงมิใช่กรณี ที่เป็ นการดาเนิ นการของ กกต. ในการจัดหรื อดาเนิ นการให้มีการจัดการเลือกตั้งที่อยูใ่ นอานาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ของศาลปกครองสู งสุ ด ตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนู ญฉบับเดี ยวกัน ประกอบกับมาตรา 17 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงมีคาสัง่ ไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณา
(ผู้ สนใจศึ กษารายละเอี ย ดได้ จ ากค าสั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ฟร.9/2562 และสามารถสื บ ค้ น บทความย้ อ นหลัง ได้ ที่
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ลุงเป็ นธรรมขออธิ บายให้ทุกท่านเข้าใจง่าย ๆ อย่างนี้ แล้วกันครับว่า ข้อพิพาทที่ศาลปกครองมีอานาจ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาได้ ต้ อ งเป็ นการใช้ อ านาจของหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งในบางกรณี กกต. ก็อาจมีฐานะเป็ นหน่วยงาน
ทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ดังกล่าวได้ ในกรณี ที่เป็ นการใช้อานาจทางปกครองหรื อดาเนิ นกิ จการทางปกครอง
อันหมายถึ ง การใช้อานาจตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายลาดับรอง ที่ ไม่ใช่การใช้อานาจโดยตรง
ตามรั ฐธรรมนู ญ (เที ยบเคี ยงคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อบ.12-14/2558) เช่ น การกาหนดวันออกเสี ยงประชามติ
เพื่อพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 14 แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการออกเสี ยงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
หรื อการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 15/2559 และที่ ฟ.28/2559
วินิจฉัยในท านองเดี ย วกัน) ส่ วนกรณี ที่เป็ นการใช้อานาจโดยตรงตามรั ฐธรรมนู ญ เช่ น การประกาศผลการออกเสี ย ง
ประชามติ หรื อการฟ้ องคดีเกี่ยวกับการสื บสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจาก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 40/2557) เป็ นต้น
สาหรับการแจกใบส้ม ใบเหลือง ใบแดง หรื อใบดา เป็ นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนู ญตามที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และการแจกใบสี ต่าง ๆ นี้ ก็มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งและสิ ทธิ ของผูส้ มัครรับเลือกตั้งแตกต่างกัน
ตามที่ กฎหมายกาหนด เช่น “ใบส้ ม” เป็ นการสั่งให้ระงับสิ ทธิ สมัครรับเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลื อกตั้งเป็ นการชัว่ คราว
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ระยะเวลาไม่เกิ น 1 ปี ในกรณี ที่มีหลักฐานอันควรเชื่ อได้วา่ ผูส้ มัครรับเลือกตั้งกระทาหรื อก่อให้ผูอ้ ื่นกระทา สนับสนุ น
หรื อรู ้เห็ นเป็ นใจให้บุคคลอื่นกระทา หรื อรู ้วา่ มีการกระทาแล้วแต่ไม่ดาเนิ นการระงับการกระทาทุจริ ตเลือกตั้ง และหาก
ผู้สมัครรายนั้นเป็ นผู้ที่จะได้ รับเลือกตั้งก็ต้องจัดให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ในเขตนั้น จากนั้น กกต. ก็ตอ้ งยื่นคาร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อให้เพิกถอนสิ ทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผูส้ มัครรายนั้น โดยพรรคการเมืองของผูส้ มัครรายที่ได้ใบส้มจะไม่สามารถส่ง
ผูส้ มัครลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่ได้ และคะแนนที่ ผูส้ มัครพรรคนั้นได้รับในเขตเลือกตั้งนั้นจะไม่สามารถนามาเป็ น
คะแนนสาหรั บ สส. แบบบัญชี รายชื่ อของพรรคการเมืองนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 225 ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ มาตรา 132 แห่ ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561
ส่วนใบเหลือง ใบแดง และใบดา ก็เป็ นการใช้อานาจของ กกต. หรื อศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ในการสัง่ ให้มี
การเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด หรื อเพิกถอนสิ ทธิ สมัครรับเลือกตั้งหรื อเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ที่ กระทาผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายกาหนด ดูไปแล้ วก็คล้ ายกับ กฎกติ กาการแจกใบเหลื องใบแดงในการแข่ งขัน
ฟุตบอลเลยนะครั บ ...
จึ ง อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า การใช้อ านาจใดของ กกต. ที่ เ ป็ นการใช้อ านาจที่ ถู ก ก าหนดเอาไว้
ในรัฐธรรมนู ญจะมีท้ งั ที่ เป็ นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนู ญและการใช้อานาจทางปกครอง โดยหาก กกต. ใช้อานาจ
ในการวินิจฉัยชี้ ขาดในเรื่ องใดตามที่ รัฐธรรมนู ญกาหนด การใช้อานาจลักษณะดังกล่าวของ กกต. ก็ถือเป็ นการใช้อานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนู ญ ซึ่ งไม่ใช่การใช้อานาจทางปกครองที่ จะอยูใ่ นอานาจพิจารณาตรวจสอบของศาลปกครอง เช่น
การประกาศผลการเลือกตั้ง การเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง หรื อการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด แต่หากการใช้อานาจ
จัดการเลือกตั้งใดที่ไม่ใช่การใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายก็อาจฟ้ องต่อศาลปกครองได้
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั อานาจศาลปกครองในคดีพพิ าทเกีย่ วกับการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 17
วรรคหนึ่ งบัญญัติว่า ในกรณี ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิได้บญ
ั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่นการฟ้ องคดีหรื อการยื่น
ค าร้ อ ง เกี่ ย ว กั บ ก ารด าเนิ น ก าร ข อ ง คณ ะก ร ร ม ก ารใน ก าร จั ด ห รื อ ด าเนิ น ก าร ให้ มี ก าร จั ด ก าร เลื อ ก ตั้ ง
อันมิใช่ เป็ นการใช้ อานาจโดยตรงตามรั ฐธรรมนูญ ให้ ยื่นต่ อศาลปกครองสู งสุ ดภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีเหตุที่จะฟ้ องคดี
หรื อ ยื่น ค าร้ อ ง แต่ มิ ใ ห้น ามาตรการหรื อ วิธี ก ารชั่ว คราวตามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิ จ ารณา
คดีปกครองมาใช้บงั คับ

-----------------------------------------------

