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กระบวนการเลือกตั้งไม่ ชอบ ... ศาลปกครองเพิกถอนได้ หรือไม่ ?
นางสาวจารุ ณี กิจตระกูล
พนักงานคดีปกครองชานาญการ
สานักวิจยั และวิชาการ สานักงานศาลปกครอง
เป็ นที่ ท ราบกัน ว่า ประเทศไทยมี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง วิธี ที่ จ ะแสดงออก
ถึงความเป็ นประชาธิ ปไตยก็มีอยู่หลายวิธีดว้ ยกัน แต่วิธีที่คนทัว่ ไปรู ้จกั และคุน้ เคยกันดี วิธีหนึ่ งก็คือ “การเลือกตั้ง”
เพราะการเลือกตั้งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่ จะได้มาซึ่ งผูแ้ ทนที่ มาจากประชาชนและเป็ นที่ ยอมรับของผูค้ นในท้องถิ่นนั้นๆ
โดยการเลื อกตั้งไม่ว่าจะในระดับชาติหรื อในระดับท้องถิ่นนั้น จาต้องมี กฎระเบี ยบเพื่อควบคุ มให้การดาเนิ นการ
เลือกตั้งเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย โปร่ งใส และเป็ นธรรมมากที่สุด
ดัง เช่ นคดี ที่ นามาเป็ นอุ ทาหรณ์ ในคอลัม น์มุ มกฎหมายฉบับ นี้ ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ ปลัดอ าเภอผูเ้ ป็ น
หัวหน้าประจากิ่ งอาเภอ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๑) ได้ ประกาศให้ มีการเลือกผู้ใหญ่ บ้านในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่ งมี
ผูส้ มัคร ๒ คน คือ นาย ณ. (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๖) และผูฟ้ ้ องคดี โดยมีผมู ้ าใช้สิทธิ ๒๖๐ คน และเมื่อคณะกรรมการเลือก
ได้ด าเนิ นการตรวจนับคะแนน ผลปรากฏว่านาย ณ. ได้ ๑๒๑ คะแนน ผูฟ้ ้ องคดี ได้ ๑๒๐ คะแนน บัตรเสี ย ๑๙ ใบ
แต่ผฟู ้ ้ องคดีและผูส้ นับสนุนไม่ยอมรับผลการนับคะแนน คณะกรรมการเลือกจึงให้มีการนับคะแนนใหม่เป็ นครั้งที่ ๒
ผลปรากฏว่าผูส้ มัครทั้งสองได้คะแนนเท่ากัน แต่บตั รออกเสี ยงมีจานวนเกินกว่าผูม้ าใช้สิทธิ จึงต้องมีการนับคะแนนใหม่
เป็ นครั้ งที่ ๓ ซึ่ งผลปรากฏว่านาย ณ. ได้ ๑๒๐ คะแนน ผูฟ้ ้ องคดี ได้ ๑๒๑ คะแนน คณะกรรมการเลือกจึงประกาศ
ให้ ผ้ฟู ้ องคดีได้ รับการเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน
และคณะกรรมการเลือกได้นาหี บบัตรเลือกไปเก็บไว้ที่สถานี ตารวจภูธรกิ่งอาเภอ ต่อมา ได้มีการย้าย
ที่ เ ก็ บ หี บบัต รไปเก็ บ ไว้ที่ ว่า การกิ่ งอ าเภอแทน ประธานกรรมการเลื อ กจึ ง รายงานผลการเลื อกผูใ้ หญ่ บ้า นไปยัง
ปลัดอาเภอฯ และปลัดอาเภอฯ ได้รายงานให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๒) ทราบพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้มี
การเลือกผูใ้ หญ่บา้ นใหม่ และนาย ณ. ได้มีหนังสื อคัดค้านการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและได้ออกคาสัง่ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้มีการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นใหม่
ผูฟ้ ้ องคดี จึงยื่นหนังสื ออุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งดังกล่าว และขอให้ทุเลาการเลื อกผูใ้ หญ่บ้านครั้งใหม่
แต่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย (ผู ้ถู กฟ้ องคดี ที่ ๕) มี ค าสั่ ง ยกอุ ท ธรณ์ โดยให้ เหตุ ผ ลว่ า การที่ น าย ณ.
ได้ คะแนนมากกว่ าผู้ฟ้องคดีในการนับคะแนนครั้งแรก ต้องถือว่านาย ณ. ได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว เพียงแต่ยงั มิได้
ดาเนิ นการทางธุรการ ส่ วนการนับคะแนนครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เป็ นการนับคะแนนที่ เกิดจากการประท้วงไม่พอใจ
ผลการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจึงได้ออกหนังสื อสาคัญแสดงการเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามแบบ ส.น. ๑๓ แสดงว่า
นาย ณ. ได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗
ผู้ฟ้องคดีจงึ นาคดีมาฟ้องต่ อศาลปกครอง
การออกหนังสื อสาคัญแสดงการเป็ นผู้ใหญ่ บ้านให้ แก่ นาย ณ. ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การดาเนิ นการของปลัดอาเภอฯ ที่ได้ประกาศให้มีการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ถือเป็ นการดาเนิ นการที่ชอบด้วยข้อ ๖ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเลือกผูใ้ หญ่บา้ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กาหนดให้มีการเลือกผูใ้ หญ่บา้ นแทนตาแหน่งที่วา่ งลงโดยวิธีลบั และเมื่อ
มีการคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนและการวินิจฉัยบัตรเสี ย คณะกรรมการเลือกได้มีมติให้ทาการตรวจนับคะแนนใหม่

๒
ถือเป็ นการกระทาตามข้อ ๒๐ ของข้อบังคับดังกล่าวที่กาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการลงคะแนนใหม่หรื อนับคะแนนใหม่
ในกรณี ที่การตรวจนับคะแนนนั้นปรากฏว่ามีบตั รเลือกเกินจานวนผูม้ าใช้สิทธิเลือก
ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการเลือกได้วินิจฉัยโดยมีมติให้ นบั คะแนนใหม่อีกครั้ง การนับคะแนนใหม่
จึงเป็ นการดาเนินการตามอานาจหน้ าทีท่ ี่กฎหมายกาหนดไว้ โดยชอบ
และเมื่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่า การนับ คะแนนครั้ งที่ ๓ ผู ้ฟ้ องคดี ไ ด้ค ะแนนมากกว่ า นาย ณ.
คณะกรรมการเลือกจึงประกาศให้ผฟู ้ ้ องคดีเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น แต่การที่คณะกรรมการเลือกได้นาหี บบัตร
ไปเก็บไว้ที่สถานีตารวจเป็ นการดาเนิ นการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับสภาพของหีบบัตรไม่ มีการปิ ดเทปกาว
โดยรอบฝาหีบ บัตรดี ถูกมัดรวมกันไว้ ๒๔๒ ใบ บัตรเสี ยคณะกรรมการเลือกมิได้ สลักคาว่ า “เสี ย” ในบัตรทุกๆ ใบ
และไม่ มี ก ารลงชื่ อ กรรมการก ากับ ในบัต รเสี ย บั ต รเลือกไม่ มีก ารใส่ ซองปิ ดผนึ ก ไว้ น้ ัน เป็ นการกระท าที่ ฝ่าฝื น
ต่ อข้ อ ๒๓ ของข้ อ บัง คับ กระทรวงมหาดไทยฯ ที่ ก าหนดให้เ ก็บ บัต รเลื อ กที่ ใช้นับ คะแนนแล้วในหี บ บัต รเลื อ ก
ส่ วนบัตรเสี ยให้บรรจุซองหรื อห่ อไว้เป็ นส่ วนต่างหาก โดยมิให้ปะปนกับบัตรเลือกอื่นและให้ปิดหี บบัตรเลือกใส่ กุญแจ
โดยลงชื่อคณะกรรมการเลือกกากับไว้ดว้ ย และถือเป็ นการกระทาที่ไม่ ได้ ปฏิบัตติ ามรู ปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็ น
สาระสาคัญทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ การกระทาของคณะกรรมการเลือกในส่วนนี้จึงไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี้ ถึงแม้การดาเนินการตรวจนับบัตรเลือกใหม่จะกระทาโดยที่มีกฎหมายให้อานาจไว้ก็ตาม
แต่ การตรวจนับ คะแนนทั้งสามครั้ ง ได้ ผลคะแนนที่แตกต่ างกันและไม่ อาจถือเป็ นที่ประจักษ์ ชัดเจนโดยปราศจาก
ความสงสั ยว่ าผลการนับคะแนนครั้ งใดถู กต้ อง อี กทั้งคณะกรรมการเลื อกได้ยกเลิ กการนับคะแนนในครั้ งที่ ๑ และ
ครั้งที่ ๒ ไป แล้วดาเนิ นการตรวจนับคะแนนใหม่และประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตามผล
การนับคะแนนครั้งที่ ๓ แต่ ต่อมากลับมีการประกาศให้ นาย ณ. เป็ นผู้ได้ รับการเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านตามผลการตรวจนับ
คะแนนครั้งที่ ๑ แต่เมื่อกระบวนการดาเนินการของคณะกรรมการเลือกเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังมี
ความเคลื อ บแคลงสงสั ย ในผลการนั บ คะแนน การที่ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ออกหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดงหลั ก ฐาน
การเป็ นผู้ใหญ่ บ้านให้ แก่ นาย ณ. ตามแบบ ส.น. ๑๓ ย่ อมเป็ นการกระทาที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ศาลจาต้องมีคาบังคับ
ให้เพิ กถอนหนังสื อดังกล่าวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ ารณา
คดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่ วนการเลื อกตั้งผูใ้ หญ่บ้านใหม่เป็ นภาระหน้าที่ ของปลัดอาเภอฯ ที่ จะต้องดาเนิ นการ
ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลื อกผู ้ใหญ่ บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ ศาลไม่ จ าต้องมี ค าบัง คับ
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๒/๒๕๕๔)
คดี น้ ี เ ป็ นอุ ทาหรณ์ ที่ดี สาหรั บหน่ วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่วา่ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ มีกฎหมายให้อานาจไว้อย่างเคร่ งครัด เพราะศาลปกครองมีอานาจ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองฯ ที่ จะตรวจสอบว่า หน่ ว ยงานทางปกครอง
หรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐได้ปฏิ บัติหน้าที่ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อเป็ นไปตามขั้นตอนและวิธีการซึ่ งเป็ นสาระสาคัญ
ที่กฎหมายกาหนดในเรื่ องนั้นๆ ไว้แล้วหรื อไม่ และหากไม่ได้ดาเนิ นการ ศาลปกครองก็มีอานาจที่จะเพิกถอนการกระทา
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้
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