
 

 

 
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! 

 

โดยนายปกครอง 
 

  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้น ำ ผู้ปกครองในท้องถิน่ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ปกครองประชำชน 
ที่อยู่ในเขตต ำบลและหมู่บำ้นของตน รวมทั้งมีหน้ำที่ช่วยเหลอืนำยอ ำเภอในกำรปฏิบัติหน้ำที่อีกด้วย 
  ผู้ใหญ่บ้ำนจะมำจำกกำรเลือกของประชำชนผู้มีสิทธิเลือก ผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่ น้ัน ๆ  
ส่วนก ำนันก็มำจำกกำรคัดเลือกของผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบล  โดยมีนำยอ ำเภอเป็นประธำนกำรประชุม 
เพื่อปรึกษำหำรือคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำนคนหน่ึงในต ำบลน้ันขึ้นเป็นก ำนัน ซึ่ง การเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือ 
การคัดเลือกก านัน น้ัน กฎหมำยก ำหนดให้ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับ !  
  วันนี้ ... นำยปกครองก็ได้น ำอุทำหรณ์จำกคดีปกครอง กรณีผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้ำนยื่นคัดค้ำนผลกำรเลือกว่ำ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งสุดท้ำยกลำยมำเป็นคดีพิพำท 
ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลปกครอง โดยได้ฟ้องขอให้เพิกถอนค ำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน และมีประเด็นที่ศำล 
ต้องพิจำรณำก่อนว่ำผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ ? 
  ที่มาของคดีมีอยู่ว่า ... ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนได้ยื่นค ำร้องคัดค้ำน
ผลกำรเลือกต่อนำยอ ำเภอว่ำเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เน่ืองจำกผู้ได้ รับเลือกมีกำรทุจริตซื้อสิทธิขำยเสียง 
นำยอ ำเภอจึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำข้อคัดค้ำนของผู้ฟ้องคดี
ไม่มีมูล จึงเสนอควำมเห็นให้ยุติเร่ือง และต่อมำนำยอ ำเภอได้มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดให้เป็นผู้ใหญ่บ้ำน  
  ผู้ฟ้องคดีจึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนค ำสั่งแต่งตั้งดังกล่ำว 
  โดยที่กำรฟ้องคดีต่อศำลปกครอง น้ัน มำตรำ ๔๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองในเร่ือง 
ที่มีกฎหมำยก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรส ำหรับกำรแก้ไขควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยไว้โดยเฉพำะ  
การฟ้องคดีในเรื่องน้ันจะกระท าได้ต่อเม่ือมีการด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกล่ำว และได้มีกำร
สั่งกำรตำมกฎหมำยน้ัน หรือมิได้มีกำรสั่งกำรภำยในเวลำอันสมควร หรือภำยในเวลำที่กฎหมำยน้ันก ำหนด 
  ส ำหรับกำรฟ้องขอให้เพิกถอนค ำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน มีกฎหมำยเฉพำะก ำหนดวิธีกำร
แก้ไขควำมเดือด ร้อ นหรือเสียห ำยก่อนฟ้ องคดีไว้ คือ พระรำชบัญญัติลักษณะป กครองท้อ งที่  
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗ มำตรำ ๑๓ วรรคห้ำ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๘ วรรคหน่ึง ที่น ำไปสูป่ระเด็นปัญหาน่าสนใจวา่ ... ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคัดค้ำนผลกำรเลือก
ผู้ใหญ่บ้ำนตั้งแตว่ันที่รู้ผล โดยทีน่ำยอ ำเภอยังไม่ได้มีค ำสัง่แต่งตั้งผูใ้หญ่บ้ำน จะถือว่ำผู้ฟ้องคดีได้ด ำเนินกำร
แก้ไขควำมเดอืดร้อนหรือเสยีหำยกอ่นฟ้องคดีตำมขั้นตอนของกฎหมำยดังกล่ำว และถือเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๔๒ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติจัดตัง้ศำลปกครองฯ แล้วหรือไม่ ? เน่ืองจำกศำลปกครองชั้นต้น
เห็นว่ำ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคัดค้ำนหลังจำกที่มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำนแล้ว 
  ประเด็ นดั งกล่ าว  ศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณ าแล้ วเห็ น ว่ า มำตรำ ๑๓ วรรคสี่  
แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ได้บัญญัติว่ำ เมื่อราษฎรส่วนใหญ่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแลว้ 
ให้นายอ าเภอออกค าสัง่เพื่อแต่งตั้งและให้ถือว่าผูน้ั้นเป็นผูใ้หญ่บ้านนับแต่วนัที่ได้รับแต่งตั้ง  … และวรรคห้า 
บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าผู้ซึ่ง ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามวรรคสี่ได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม ให้นายอ าเภอด าเนินการสอบสวน และถ้าผลการสอบสวนได้ความตามที่มีผู้คัดค้าน  
ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผูว้่าราชการจังหวดัสัง่ให้พ้นจากต าแหน่งโดยเร็ว ทั้งน้ีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่นายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง จึงเห็นว่า ในกรณีที่ผู้คัดค้ำนเห็นว่ำกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนเป็นไปโดย 
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมย่อมสามารถยื่นคัดค้านได้ทันที เน่ืองจำกถือว่ำสิทธิของผู้คัดค้านได้ถูกกระทบแล้ว

(คอลัมน์ระเบียบกฎหมำย วำรสำรก ำนนัผู้ใหญ่บำ้น) 
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ต้ังแต่มีการเลือกต้ัง ผู้คัดค้ำนจึงมีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้โดยไม่จ าต้องรอให้นายอ าเภอ 
มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ใหญ่บ้านก่อน  
  ส่วนข้อ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนฯ ที่ก ำหนดว่ำ 
เมื่อนำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ ใหญ่บ้ำนแล้ว ผู้ใดเห็นว่ำกำรเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม   
ให้ท ำค ำร้องคัดค้ำนเป็นหนังสือยื่นตอ่นำยอ ำเภอได้ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีน่ำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้ง น้ัน 
เห็นว่ำ ข้อก ำหนดดังกล่ำว เป็นเงื่อนไขประกำรหน่ึงที่ก ำหนดไว้ว่ำ เมื่อมีกำรแต่งตั้งผู้ ใหญ่บ้ำนแล้ว  
หำกผู้ใดเห็นว่ำกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนเป็นไปโดยไม่สจุริตและเที่ยงธรรมก็ให้ท ำค ำร้องคัดค้ำนภำยใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่นำยอ ำเภอมีค ำสั่งแต่งตั้ง  
  คดีน้ีผู้ฟ้องคดีได้ยืน่ค ำร้องคัดค้ำนผูไ้ดรั้บเลอืกเปน็ผู้ใหญ่บ้ำนตอ่นำยอ ำเภอตั้งแต่วันที่รู้ผล 
จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้ำนกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นเหตุพิพำทแล้วตำมมำตรำ ๑๓ วรรคห้ำ 
แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และกำรที่นำยอ ำเภอมีค ำสัง่แต่งตัง้ผู้ได้รับเลอืกเป็นผูใ้หญ่บำ้น 
ท ำให้ผู้ฟ้องคดีได้ รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกค ำสั่งดังกล่ำว เมื่อพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฯ 
ได้ก ำหนดวิธีกำรโต้แย้งคัดค้ำนกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำนไว้แล้ว กำรที่ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้ำนกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน
โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยอ ำเภอตั้งแต่วันรู้ผล ถือว่ำผู้ฟ้องคดีได้ด าเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการส าหรับ
การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กฎหมำยเฉพำะก ำหนดไว้แล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ 
ศำลปกครองตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ 
  ทั้งน้ี กำรฟ้องขอใหเ้พิกถอนค ำสัง่แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำนซึง่เป็นค ำสัง่ทำงปกครอง เป็นคดีพิพำท
เกี่ยวกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐออกค ำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภำยใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดีตำมมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดี
ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำเร่ืองที่คัดค้ำนตำมหนังสือของนำยอ ำเภอ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่นำยอ ำเภอ 
มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้ำน จึงถือว่ำวันดังกล่ำวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดี 
น ำคดีมำฟ้องคดีต่อศำลปกครองชั้นต้นภำยในก ำหนดเวลำกำรฟ้องคดีดังกล่ำว ศาลปกครองจึงมีอ านาจ
รับค าฟ้องในคดีน้ีไว้พิจารณาพิพากษาได้ (ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔/๒๕๖๑) 
  กล่าวได้ว่า ... ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หากมีผู้คดัค้านว่าเปน็ไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ก็สามารถยื่นค าร้องคัดค้านได้ทันทีที่รู้ผล โดยไม่ต้องรอให้นายอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ ใหญ่บ้านเสียก่อน 
แต่อย่างใด เน่ืองจากถือว่าสิทธิของผู้คัดค้านได้ถูกกระทบแลว้ตั้งแต่มีการเลือกตัง้  และถือว่าได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กฎหมายเฉพาะก าหนดไว้แล้ว  
จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในก าหนดเวลาตามกฎหมายด้วย ... 
น่ันเองครับ  
  (ปรึกษาการฟ้องคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทีส่ายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสืบค้น
เร่ืองอื่น ๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 
 

    


