(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)
ขาดคุณสมบัตสิ มัครรับเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน ... เพราะไม่ ใช้ สิทธิเลือกตั้ง !
นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี
พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย กําหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยไว้วา่ บุคคล
มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณี ที่ไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรที่ทาํ ให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ย่อมเสี ยสิ ทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๓๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า ผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งผูใ้ ดไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง หรื อมาตรา
๓๖ วรรคหนึ่ ง ให้ผนู้ ้ นั เสี ยสิ ทธิ ดงั ต่อไปนี้ ... (๔) สิ ทธิ สมัครรับเลือกเป็ นกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ วรรคสอง กําหนดว่า การเสี ยสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ งให้มี ก าํ หนดเวลาตั้งแต่ ว นั เลื อกตั้งครั้ งที่ ผูน้ ้ ัน
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผนู้ ้ นั ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๔ แห่ งพะราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติวา่
วันเลือกตั้ง หมายความว่า วันที่กาํ หนดให้เป็ นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ส่ วนพระราชบัญญัติ
ลัก ษณะปกครองท้ อ งที่ พระพุท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ กําหนดว่า ผูท้ ี่ จ ะได้รั บ เลื อ กเป็ นผูใ้ หญ่ บ ้า นต้อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ … (๑๕) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างเสี ยสิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
หรื อถูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น กรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะสมัครรับเลือกเป็ นกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรื อถูกเพิกถอน
สิ ทธิ เลือกตั้ง ถือเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามในการสมัครเป็ นกํานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น แต่กรณี ที่ผสู้ มัคร
รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
และไม่ได้แจ้งเหตุอนั สมควรที่ทาํ ให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ แต่ภายหลังได้มีการไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามสมัครเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นหรื อไม่ ?
คดีปกครองฉบับนี้ เป็ นกรณี ที่นายอําเภอเพิกถอนสิ ทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผูส้ มัครรายหนึ่ง ด้วยเหตุที่
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยคดีน้ ี ผถู้ ูกฟ้ องคดี (นายอําเภอ) ประกาศสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีสมัครเข้ารับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นได้หมายเลข ๒ แต่ถูกร้องเรี ยนว่าขาดคุณสมบัติ เพราะไม่ใช้สิทธิ
เลื อกตั้งสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (มาตรา ๑๒ (๑๕)) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเห็นว่าเป็ น
กรณี ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ (๔) มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึ งมี คาํ สั่ง
เพิกถอนสิ ทธิการสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของผูฟ้ ้ องคดี
หลังจากผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวแล้ว จึ งฟ้ องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งและให้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น โดยอ้างว่าได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
และไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ จึงทําให้สิทธิ ทางการเมืองของตนที่เสี ยไปครั้งก่อน
กลับคืนมา โดยไม่ตอ้ งรอให้ไปเลือกตั้งตามกฎหมายที่เสี ยสิ ทธิ สอดคล้องกับเจตนารมณ์มาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ขณะเกิดเหตุ)

๒
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีโต้ แย้ งว่ า สิ ทธิของผู้ฟ้องคดีที่เสี ยไปจะกลับคืนมาต่ อเมื่อได้ ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่นในครั้ งต่ อไปเท่ านั้น การไปใช้ สิทธิเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภา ไม่ ทาํ ให้ สิทธิของผู้ฟ้องคดีกลับคืนมา
การที่ ผ้ ฟู ้ องคดีไม่ ได้ ไปใช้ สิทธิ เลือกตั้งสมาชิ กสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น แต่ ต่อมาได้ ไปใช้ สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภา ทําให้ ผ้ ฟู ้ องคดีมีคุณสมบัติที่จะสมัครรั บเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยกรณีการเสี ยสิ ทธิสมัครรั บเลือกเป็ นผู้ใหญ่ บ้านของผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุที่
ไม่ ไปเลือกตั้ง ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔) วรรคสอง และมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิ กสภา
ท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่ า การเสี ยสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องคดีเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็ นวันที่
ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ไปจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผนู้ ้ นั ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กฎหมายบัญญัติให้สิทธิ กลับคืนมาเมื่อได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็ นสาระสําคัญ
เมื่อกลับมาใช้สิทธิ เลือกตั้งแล้วก็ควรได้รับสิ ทธิ กลับคืนทันที เพราะได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการไปใช้
สิ ทธิ ตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็ นรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ หรื อรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บญ
ั ญัติให้การใช้สิทธิ เลือกตั้งเป็ นหน้าที่ของ
ชนชาวไทย และเป็ นการสอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นระบอบการปกครองตนเองของ
ประชาชน ดังนั้น การใช้สิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงหมายถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ซึ่ งจะเห็นได้จาก ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ ได้บญั ญัติการเสี ยสิ ทธิ ให้มี
กําหนดตั้งแต่วนั เลือกตั้งครั้งที่ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผมู้ ีสิทธิ เลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรื อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เมื่อผูฟ้ ้ องคดีได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ย่อมทําให้
การเสี ยสิ ทธิ สมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นที่เสี ยไป สิ้ นสุ ดลงตั้งแต่วนั ที่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่ถกู ตัดสิ ทธิในการสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นที่กาํ หนดให้เลือกตั้งในวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๔๙
คําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่เพิกถอนการสมัครรั บเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นของผูฟ้ ้ องคดี จึ งไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. ๗๑๐/๒๕๕๖)
คําพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดนี้ เป็ นบรรทัดฐานการปฏิ บ ัติ ราชการที่ ดี สํ าหรั บเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อสมาชิกวุฒิสภาว่า แม้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมาย จะทําให้เสี ยสิ ทธิ ในการสมัครรับเลือกตั้ง
อันเนื่องมาจากขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้าม แต่สิทธิที่เสี ยไปดังกล่าวจะกลับคืนมาทันที หากมีการไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ครั้งใดครั้ งหนึ่ งตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นการไปใช้สิทธิ เลือกตั้งตามกฎหมายที่เสี ยสิ ทธิ น้ นั
นอกจากนี้ ยงั เป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาํ หรับประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิ เลือกตั้งตามที่กฎหมายฉบับนั้นๆ กําหนดไว้วา่
การที่ ไม่ ไปใช้สิทธิ เลื อกตั้ง แม้จะถื อเป็ นสิ ทธิ อย่างหนึ่ งของบุ คคลนั้นๆ ที่ จะกระทําได้ และแม้สิ ทธิ ที่ เสี ยไปนั้น
จะกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อได้ใช้สิทธิ ในครั้งใดครั้งหนึ่ งก็ตาม แต่ผลของการไม่ใช้สิทธิ ก็ยอ่ มกระทบกระเทือนต่อการใช้
สิ ทธิในช่วงเวลาหนึ่ง หรื ออาจเกิดปั ญหาข้อพิพาทดังเช่นข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในคดีน้ ี กเ็ ป็ นได้

(กํานัน) ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น / F: ปุญญาภา

