ใบแถลง 2/2562
เร่ งรัดให้ กกต. ทบทวนการทาหน้าที่ ด้วยความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ได้ติดตามการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการเปิ ดรับสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในจังหวัดต่าง ๆ โดยที่
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และได้ติดตามข่าว
การด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การประกาศรายชื่ อ บุ ค คล ที่ พ รรคการเมื อ งเสนอชื่ อ ในต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี อีก ทั้งช่ ว งระยะเวลานี้ เป็ นช่ ว งของการหาเสี ย งและการเปิ ดให้มีการลงทะเบีย นเลือกตั้ง
ล่วงหน้า จึงขอตั้งข้อสังเกตการดาเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1. การรับสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในหลายพื้นที่เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีผสู้ มัครและ
พรรคการเมืองจานวนมาก แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน อย่างไรก็ตาม ระเบียบ
ขั้น ตอนต่ าง ๆ ในการสมัค รค่ อนข้างมีร ายละเอียดมาก จนอาจเป็ นสาเหตุ ให้ผสู้ มัค รบางคนหมดสิ ทธิ์
การเป็ นผูส้ มัคร อันเป็ นผลจากการที่ กกต. ออกระเบียบที่มีรายละเอียดหยุมหยิมและมิได้ใส่ใจทาความเข้าใจ
ให้กบั พรรคการเมืองและผูส้ มัครอย่างชัดเจน
2. การตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครที่ล่าช้า มีส่วนทาให้การหาเสี ยงเลือกตั้ง
ของผูส้ มัครพรรคการเมืองบางส่ วนถูกทาให้เลื่อนเวลาออกไป ไม่สามารถดาเนิ นการได้เต็มที่ มีผลทาให้
ประชาชนเสียโอกาสในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ มัครและนโยบายของพรรคการเมืองเท่าที่ควร
3. การรับเรื่ องร้องเรี ยนของ กกต. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นเรื่ องที่มีความสาคัญ
ละเอียดอ่อน ส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวาง มีขอ้ ห่ วงใยว่า กกต. ได้ดาเนิ นการด้วยความละเอียดรอบคอบ
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเรื่ องการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561
หรื อไม่ อย่างไร
4. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. ยังไม่ทวั่ ถึง
ซึ่งขณะนี้ ใกล้จะหมดระยะเวลาในการลงทะเบียน แต่ ปรากฏว่าประชาชนโดยส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับทราบ
ข่าวสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และอาจจะมีผลทาให้ไม่ได้
ไปลงคะแนนในวันเลือกตั้ง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่ ก็ยงั ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและได้สร้างความ สับสนให้กบั ประชาชนในการไปติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อใช้
สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
5. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจรู ปแบบการเลือกตั้งระบบใหม่ของ กกต. ยังไม่ทวั่ ถึง
ซึ่งอาจจะ มีผลต่อการทาให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ ลงคะแนนตามเจตจานงของตนเอง เพราะไม่เข้าใจ
ถึงระบบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่มีผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี เลือกผูแ้ ทน เลือกพรรคการเมือง ด้วยการ
ลงคะแนนคะแนนเดียว รวมตลอดไปถึงระบบการคิดคะแนนเลือกตั้งที่มีผลต่อการคิดคะแนนให้ ส.ส. ระบบ

บัญชีรายชื่อ การละเลยของ กกต. ต่อการทาหน้าที่ในการทาความเข้าใจให้กบั ประชาชนในเรื่ องเหล่านี้ จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิรูประบบการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
6. กกต. ยังไม่ได้ทาหน้าที่ ในการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในทางการเมือง
การเลือกตั้ง และแม้แต่การตรวจสอบการเลือกตั้งแต่อย่างใด ส่ อเจตนาที่จะทาให้การปฏิรูปการเลือกตั้งไม่
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญ และไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการเลือกตั้ง มาตรา 22 (5)
7. ในหลายพื้นที่พีเน็ตได้รับรายงานในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้นโยบายของรัฐ มาใช้หาเสี ยงให้กบั
พรรคการเมือง ซึ่งน่าจะเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (5) เพราะมีบางพรรคการเมืองอ้างว่า
นโยบายของรัฐบางเรื่ องเป็ นนโยบายของพรรคการเมือง ทั้งๆที่พรรคการเมืองนั้นเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาไม่นาน
8. ในส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งมหาดไทย ผูน้ าเหล่าทัพ สตช. แม้ได้ประกาศว่าจะวางตัวเป็ นกลาง
ในการเลือกตั้ง ในทางปฏิบตั ิ ย่อมต้องให้ความสาคัญกับ การวางบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องร่ วมมือกับ กกต.
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่ งครัด และพึงไม่ปฏิบตั ิงานที่ยงั ประโยชน์แก่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ ง และเมื่อพบเห็นการกระทาที่ส่อว่าจะเป็ นการทุจริ ต ผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะต้องรี บ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ มิใช่ปล่อยให้ กกต. หรื อพรรคการเมืองจัดการกันเอง
9. กกต.ไม่ได้มุ่งทางานบูรณาการ เพื่อผสานพลัง กับภาคส่ ว นต่ าง ๆ ให้มีส่ว นร่ ว มช่ วยทาให้
การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จ ริ ต เที่ ยงธรรม แต่ ว างนโยบายการทางานแบบแยกส่ ว น ซึ่ งย่อมอาจมีผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทางาน อาจส่ งผลทาให้การเลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้น เป็ นเพียงการเลือกตั้งตามรู ปแบบ
แต่ขาดจิตวิญญาณของประชาธิปไตยอันเป็ นเจตนารมณ์ที่สาคัญของรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการเมือง
ข้อสังเกต 9 ข้อข้างต้น เป็ นผลมาจากการทางานของพีเน็ตที่ได้ตรวจสอบสังเกตการณ์การทางาน
ของ กกต. และการหาเสี ยงของนักการเมือง ผูส้ มัคร พรรคการเมือง ทั้งนี้ ตั้งแต่ก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให้มีก ารเลือกตั้ง ด้ว ยความมุ่งมัน่ ที่ จ ะมีส่ว นช่ ว ยทาให้ก ารเลือกตั้งเป็ นไปด้วยความสุ จ ริ ต เที่ ยงธรรม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึงขอเร่ งรัดให้ กกต. ทบทวนการทาหน้าที่ให้ดาเนินไปด้วยเจตจานงประชาธิปไตย
ที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วม และด้วยความเป็ นอิสระมุ่งมัน่ ที่จะทาให้การเลือกตั้งเป็ นหนทางของการปฏิรูป
การเมือง และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย รวมทั้งประชาคมโลก
ประกาศไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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