(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

ย้ายคนเข้ าทะเบียนบ้ านเพือ่ หวังชนะเลือกตั้ง ... พ้นตาแหน่ งนะครับ !!!

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 เลือกตั้งผู้ใหญ่ บ้านต้ องสุ จริตและเป็ นธรรม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลุงเป็ นธรรมได้นาเสนอบางแง่มุมของอานาจศาลในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยเฉพาะกรณี คาสั่งเพิกถอนสิ ทธิ การสมัครรับเลือกของผูส้ มัครเป็ นการชัว่ คราว
และสัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งเขตใดเขตหนึ่ง หรื อที่เรี ยกกันว่า “ใบส้ ม” ซึ่งกรณี ดงั กล่าวอยูใ่ นอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม
มาถึงสัปดาห์น้ ีลุงเป็ นธรรมก็ยงั อยากนาเสนอคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ท่านผูอ้ ่านได้สาระความรู ้
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับ เพื่อให้ การ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย ตามวิถีทางแห่ งระบอบประชาธิ ปไตยครั บ...
อย่างที่ทุกทราบกันดีวา่ ... การเลือกตั้งเป็ นการแสดงออกและใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกผูแ้ ทนเข้าไปทาหน้าที่ เป็ นปากเป็ นเสี ยงแทนตนหรื อบริ หารกิ จการบ้านเมือง ตั้งแต่การเลือกตั้งในระดับประเทศ
อย่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารและสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรื อแม้กระทัง่ การเลือกตั้งกานันผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งก็ลว้ นต้องการคนดีคนเก่งเข้าไปทาหน้าที่ดงั กล่าว
ฉะนั้ น ... ไม่ ว่ า จะเป็ นการเลือ กตั้ ง ในระดับ ใดก็ต าม ต้ อ งบริ สุ ท ธิ์ ยุติ ธ รรมและเป็ นไปโดยถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายครับ !!!
อุทาหรณ์เกี่ยวกับคดี ปกครองที่นามาเสนอในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหน่วยการปกครอง
ที่ เล็กที่ สุดครั บ ! นั่นก็คือ ... “การเลือกตั้งผู้ใหญ่ บ้าน” หลายท่ านอาจจะสงสัยว่าการเลื อกตั้งผูใ้ หญ่บ้านมี ประเด็นพิพาท
ที่จะต้องขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วยหรื อ ... มีครับ ! ลุงเป็ นธรรมมีตวั อย่างข้อพิพาทจะเล่าให้ฟังครับ ...
คดี น้ ี ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้มีคาสั่งให้นายเจนภพ (นามสมมติ) ผูใ้ หญ่บ้านแห่ งหนึ่ งพ้นจากตาแหน่ ง
เนื่ องจากว่านายเจนภพได้ทาการย้ ายชื่ อบุคคลภายนอกหมู่บ้านจานวน 12 ราย เข้ ามาในทะเบี ยนบ้ านของคนในหมู่บ้าน
เพื่ อ หวังผลให้ ได้ รับ เลื อกเป็ นผู้ใ หญ่ บ้าน ทาให้ การเลื อกผู้ใหญ่ บ้ านเป็ นไปโดยไม่ สุจริ ตและเที่ ย งธรรม นายเจนภพ
ไม่เห็นด้วยครับ ! ได้มีหนังสื ออุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่ งได้รับมอบอานาจจากรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูม้ ีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีคาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
นายเจนภพ (ผู้ฟ้องคดี) จึ งยื่นฟ้ องผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้ องคดี) ต่ อศาลปกครองเพื่อขอให้ เพิกถอน
คาสั่ งให้ พ้นจากตาแหน่ ง เนื่ องจากเห็ นว่าคาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดี ยงั โต้แย้งด้วยว่า การที่
นายอาเภอมีคาสัง่ แต่งตั้งให้ผฟู ้ ้ องคดีดารงตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 ต่อมา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีคาสัง่
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ให้ผฟู ้ ้ องคดีพน้ จากตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นการออกคาสั่งเมื่อพ้นระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่
นายอ าเภอมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง ซึ่ งเป็ นการไม่ ช อบด้ว ยมาตรา 13 วรรคห้ า แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ล ัก ษณะปกครองท้อ งที่
พระพุทธศักราช 2457
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ประเด็นปั ญหาที่สาคัญของเรื่ องนี้จึงมีอยู่ 2 เรื่ องครับ (1) การย้ ายบุคคลภายนอกเข้ ามาในหมู่บ้าน มีผลโดยตรง
ทาให้ การเลือกผู้ใหญ่ บ้านเป็ นไปโดยไม่ สุจริ ตและเที่ยงธรรมหรื อไม่ และ (2) คาสั่ งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งให้ นายเจนภพ
พ้ นจากตาแหน่ งผู้ใหญ่ บ้านเมื่อพ้ นระยะเวลา 90 วัน มีผลทาให้ คาสั่งดังกล่ าว เป็ นคาสั่งทีไ่ ม่ ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ???
ส่ วนที่ 2 ย้ ายคนเข้ าทะเบียนบ้ านเพือ่ หวังชนะเลือกตั้ง ... พ้ นตาแหน่ งนะครับ !!!
ก่อนที่จะทราบผลของคดีน้ ี เรามาทาความรู ้จกั กับตาแหน่ง “ผู้ใหญ่ บ้าน” ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่เราคุน้ เคยกัน
มานานสักนิดดีไหมครับ ! ... ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นตาแหน่งของผูน้ าชุมชนที่อยูค่ ู่สงั คมไทยมาอย่างยาวนาน ในอดีตชาวบ้านพร้อมใจกัน
เลื อกบุ คคลซึ่ งเป็ นที่ เคารพนับถื อและอุปโลกน์ข้ ึนมาเป็ นผูน้ า หรื อในบางท้องที่ อาจเรี ยกว่านายบ้าน จนกระทั่งมี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งกาหนดให้แต่ละหมู่บา้ นต้องมีผใู ้ หญ่บา้ น 1 คน
มีอานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยูใ่ นเขตหมู่บา้ น และจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีอายุครบ 60 ปี
ส่ วนวิธีการคัดเลือกผูท้ ี่ เหมาะสมจะเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ก็ให้ราษฎรในหมู่บ้านนั้นที่มีสัญชาติไทย มีอายุ
ไม่ ต่ากว่ าสิบแปดปี บริบูรณ์ และมีคณ
ุ สมบัติอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยเฉพาะต้ องมีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ประจา และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่ อกันมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าสามเดือนจนถึงวันเลือก
ได้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกผูท้ ี่ตนเห็นสมควรจะดารงตาแหน่ง ซึ่ งต้ องเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม โดยผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด
ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ทั้งนี้ ตามมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ด้วยเหตุน้ ี จึ งมีผูท้ ี่ พยายามย้ายคนเข้าทะเบี ยนบ้านเพื่อหวังที่ จะชนะการเลือกตั้งดังกล่าวนั่นเองครั บ
เช่นคดี พิพาทตามอุทาหรณ์น้ ี ข้อเท็จจริ งปรากฏในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดว่า นายอาเภอได้จดั ให้มีการเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ นของหมู่บา้ นแห่งหนึ่งซึ่งมีผสู ้ มัครจานวนสองรายคือ ผูฟ้ ้ องคดีและนายสมนึก (นามสมมติ) ผลการเลือกปรากฏว่า
นายสมนึก ได้คะแนน 66 คะแนน ส่วนผูฟ้ ้ องคดีได้คะแนน 79 คะแนน นายอาเภอจึงแต่งตั้งให้ผฟู ้ ้ องคดีเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
ต่อมา นายสมนึกได้ยนื่ หนังสื อคัดค้านการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นดังกล่าวต่อนายอาเภอว่า การเลือกตั้งเป็ นไปโดย
ไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรม เนื่ องจากผูฟ้ ้ องคดีได้ยา้ ยบุคคลภายนอกหมู่บา้ นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ จานวน 13 ราย ซึ่ งข้อเท็จจริ ง
ที่ได้จากการสอบสวนตรงกับที่ผฟู ้ ้ องคดีได้ให้ถอ้ ยคาไว้วา่ ได้มีการย้ ายบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ ามาในทะเบียนบ้ านของผู้ฟ้องคดี
จานวน 8 ราย บ้ านของบิดาผู้ฟ้องคดี จานวน 3 ราย และบ้ านญาติของผู้ฟ้องคดีอีกจานวน 1 ราย โดยบุ คคลเหล่ านั้น
ไม่ ได้ อาศัยอยู่จริง แต่ ได้ ไปใช้ สิทธิเลือกผู้ใหญ่ บ้านครั้ งนี้ด้วย รวมจานวนทั้งสิ้น 12 ราย ส่ วนอีกหนึ่ งรายเป็ นการย้ายเข้ามา
อาศัยในบ้านของบุคคลอื่นอยูจ่ ริ งโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นในครั้งนี้
จึ งมีปัญหาว่ า การย้ ายบุคคลภายนอกเข้ ามาในทะเบี ยนบ้ านของคนในหมู่บ้านโดยไม่ ได้ อยู่อาศัยจริ ง
แต่ ได้ ไปใช้ สิทธิ ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่ บ้าน จะทาให้ การเลือกตั้งนั้นไม่ ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ???
ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การย้ายชื่อบุคคลอื่นจากภายนอกหมู่บา้ นเข้ามาใน
ทะเบี ยนบ้านของราษฎรในหมู่บา้ นจานวน 12 ราย โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริ ง บุคคลที่ยา้ ยเข้ามาจึงเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติของ
ผูม้ ีสิทธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ลกั ษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และการที่ บุคคลทั้ง 12 รายดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิ เลื อก
ผูใ้ หญ่บา้ นทุกราย จากจานวนผูม้ าใช้สิทธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นจานวน 145 ราย ผลการเลือกปรากฏว่า คะแนนที่ได้รับเลือกของ
ผูฟ้ ้ องคดีแตกต่างจากนายสมนึ กเพียง 13 คะแนน การย้ ายชื่อของบุคคลภายนอกหมู่บ้านเข้ ามาในหมู่บ้านดังกล่ าว จึงมีผล
โดยตรงต่ อการเลือกผู้ใหญ่ บ้าน ดังนั้น การเลือกผู้ใหญ่ บ้านครั้งนี้จงึ ไม่ เป็ นไปโดยสุ จริตและเทีย่ งธรรม ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
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ส่วนประเด็นในเรื่ องระยะเวลาของการออกคาสั่งนั้น ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่า แม้วา่ ตามมาตรา 13
วรรคห้า แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดระยะเวลาให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีคาสั่งให้ผูท้ ี่ ได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บ้านโดยไม่สุจริ ตและเที่ ยงธรรม พ้นจากตาแหน่ งภายใน 90 วัน
นับ แต่ ว นั ที่ น ายอ าเภอมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง แต่ พ ระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วมิ ไ ด้บัญ ญัติ ผ ลในทางกฎหมายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กรณี ที่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดมิได้มีคาสั่งให้ผูฟ้ ้ องคดี พน้ จากตาแหน่ งภายในกาหนดระยะเวลาว่าจะส่ งผลกระทบต่อคาสั่งแต่งตั้ง
ผูฟ้ ้ องคดีอย่างไร ดังนั้น ระยะเวลา 90 วันตามบทบัญญัติดังกล่ าวจึ งเป็ นเพียงระยะเวลาที่ กฎหมายมีเจตนาให้ มีผลเป็ นการ
เร่ งรั ดการปฏิ บัติราชการเท่ านั้น ไม่ ใช่ ระยะเวลาบังคับเด็ดขาดว่ าหากสั่ งเมื่อพ้ นเวลา 90 วันแล้ วจะมีผลทาให้ คาสั่ งนั้ น
เป็ นคาสั่งที่ ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
คาสั่ งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ ผ้ ูฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน จึงชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว !!!
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ.1157/2561 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
การเลือกตั้งตามวิถีทางแห่ งระบอบประชาธิ ปไตยไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งในระดับใด ต่างก็มีเจตจานง
ให้การเลือกตั้งนั้นดาเนิ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด อย่างในกรณี ของ
การเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นที่มีการนาคนนอกย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านของคนในหมู่บา้ น โดยหวังผลให้มีคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้นนี้ ข้อพิจารณาสาคัญที่ศาลปกครองสูงสุดนามาเป็ นฐานในการวินิจฉัยว่าเป็ นการทาให้ การเลือกตั้งนั้นไม่ เป็ นไปโดย
สุ จริตและเทีย่ งธรรม คือ 1) มีการย้ ายบุคคลภายนอกเข้ ามาในทะเบียนบ้ านของคนในหมู่บ้านโดยไม่ ได้ อยู่อาศัยจริงจานวน
12 ราย 2) บุคคลดังกล่ าวได้ ไปใช้ สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่ บ้านครั้ งนี้ทุกราย และ 3) คะแนนที่ได้ รับเลือกของผู้สมัคร
รับเลือกทั้งสองรายแตกต่ างกันจานวน 13 คะแนน ดังนั้น การเลือกผูใ้ หญ่บา้ นนครั้งนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการ
กระทาดังกล่าวมีผใู ้ หญ่บา้ นที่ได้รับเลือกตั้งรู ้เห็นด้วย ผูใ้ หญ่บา้ นผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งถูกสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่งไปตามระเบียบ ครับ ...
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั หลักเกณฑ์ การเลือกผู้ใหญ่ บ้าน
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 13 การเลื อกผูใ้ หญ่บา้ นต้องเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม และให้กระทาโดยวิธีลบั ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งซึ่ งนายอาเภอแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่เกินสามคน และราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกผูใ้ หญ่บา้ นในหมู่บา้ น ซึ่งเป็ นที่ยอมรับนับถือของราษฎรในหมู่บา้ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า
สี่ คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
การแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสองให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผูใ้ ดเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว ให้นายอาเภอออกคาสั่งเพื่อแต่งตั้งและให้ถือว่าผูน้ ้ นั
เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณี ที่ผรู ้ ับเลือกมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ใช้วธิ ีจบั สลาก ทั้งนี้ เมื่อนายอาเภอได้มี
คาสัง่ แต่งตั้งผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว ให้รายงานให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อออกหนังสื อสาคัญให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณี ที่มีการคัดค้านว่าผูซ้ ่ ึงได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามวรรคสี่ ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรม
ให้นายอาเภอดาเนิ นการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผคู ้ ดั ค้าน ให้รายงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดและให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่งโดยเร็ ว ทั้งนี้ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่นายอาเภอมีคาสัง่ แต่งตั้ง
การพ้นจากตาแหน่งของผูใ้ หญ่บา้ นตามวรรคห้า ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผูใ้ หญ่บา้ นได้กระทาลงไป
ในขณะที่ดารงตาแหน่ง

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

