คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๗/๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๑๒๑/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย
ศาลอุ ท ธรณ ภ าค ๕
วั น ที่

๒๔ เดื อ น สิ ง หาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายสมพงษ กูลวงค

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่นคํารองวา ผูรอ งมีอาํ นาจหนาทีเ่ ปนผูค วบคุมและดําเนินการจัดใหมกี ารเลือกตั้ง

ใหเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลนครเชียงรายประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผูคัดคานไดสมัครเขารับการเลือกตั้งดังกลาวดวย ตอมาวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได รั บ แจ ง เหตุ ต ามมาตรา ๑๒๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และวัน ที่ ๒๖ มีน าคม
๒๕๕๑ ไดมีนางจันทรเพ็ญ วิเศษศิริ และนางสุขใจ เมืองมา คัดคานวาการเลือกตั้งดังกลาวมิได

/เปนไป

-๒เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผูรองไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว เห็นวา มีการใหเงิน
เพื่ อ จู ง ใจให ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ให แ ก ผู คั ด ค า น จึ ง เป น เหตุ ใ ห ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี
นครเชียงรายในสวนที่เกี่ย วกับผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองจึงรองขอ
ใหศาลมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูคัดคาน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูคัดคานมิไดใหเงินหรือมอบหมายใหบุคคลใดใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่ อ จู ง ใจให ล งคะแนนให แ ก ผู คัด คา นประกอบกับผูรอ งไมมีอํานาจรองขอใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูคัดคาน เพราะการสืบสวนสอบสวนตามคํารองไมถูกตอง
ตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง วา ดว ยการสืบ สวนสอบสวนและการวินิจ ฉัย ชี้ข าด
พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากนางจัน ทรเพ็ญ วิเศษศิริ และนางสุขใจ เมืองมา ยังมิไดยื่น คํารอง
คัดคานการเลือกตั้ง ในวัน ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปน วันที่รับคํารองคัดคานการเลือกตั้ง
ไวพจิ ารณา จึงถือไมไดวา มีการพิจารณารับเปนเรือ่ งคัดคานตามขอ ๓๓. แหงระเบียบคณะกรรมการ

/การเลือกตั้ง

-๓การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกทั้งนายสมจิตร
ยาวิชัย ก็เปน ผูมีภูมิลําเนาอยูน อกเขตการเลือกตั้งจึงไมมีสิทธิที่จ ะแจงเหตุเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ การสอบสวนโดยคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงเปนการไมชอบ
เพราะขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๓, ๒๔, ๒๕ และ ๓๐ ขอเท็จจริงทีไ่ ดจากคําใหการของนางจันทรเพ็ญ วิเศษศิริ
นางสุขใจ เมืองมา นางบัวคํา จันทเลิศ และนายสมจิตร ยาวิชัย เปนคําใหการที่เชื่อไมได
และตางสรางหลักฐานเท็จขึ้นมาทั้งสิ้น ขอใหยกคํารอง
ทางไตสวน คูค วามทัง้ สองฝายสงบันทึกคําพยานและคําคัดคานแทนการเบิกความตอศาล
ตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ย วกับการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนและประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
เบื้องตนฟงไดวา วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครเชียงราย
ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคาน
ไดสมัครเขารับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย หมายเลข ๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศผลการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายวา นายสมพงษ กูลวงค

/ผูคัดคาน

-๔ผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยมติเปนเอกฉันทวาการเลือกตั้ง
เปน ไปโดยสุจริตและเที่ย งธรรม ตอมาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได รั บ แจ ง เหตุ ก ารรั บ เงิ น เพื่ อ ให ผู มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูสมัคร วัน ที่ ๒๖
มีน าคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจัง หวัดเชียงราย แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนแลวมีความเห็น เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ วา ไมมีพยานหลักฐานใด
ที่ยืน ยัน วา มีก ารกระทําอัน เปน การฝาฝน มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติก ารเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นควรยกคํารอง คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
เรื่องคัดคานและปญหาหรือขอโตแยงพิจารณาและมีความเห็นเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
วาเห็นควรใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูถูกคัดคานกับใหดําเนินคดีอาญา
แก น างกาญจนรั ต น ห รื อ ประนอม ไทยมี นางจั น ทร เ พ็ ญ วิ เ ศษศิริ นางสุขใจ เมืองมา
นางบัวคํา จันทเลิศ และนายสมจิตร ยาวิชยั ครัน้ เมือ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําวินิจ ฉัย สั่ง การที่ ๑๔๗/๒๕๕๑ วา มีการใหเงินเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผูคัดคาน แตขอเท็จจริงที่ปรากฏยังไมมีพฤติการณที่เชื่อไดวา ผูคัดคานไดกอใหผูอื่นกระทํา
สนั บ สนุ น หรื อ รู เ ห็ น เป น ใจให มี ก ารกระทําดังกลา ว ซึ่ง การกระทํานั้น มีผ ลใหการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีน ครเชีย งรายในสวนที่เ กี่ย วกับ ผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริต และเที่ย งธรรม

/ควรใหมี

-๕ควรใหมีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูคัดคาน กับใหดําเนินคดีอาญาแก
นางกาญจนรัตนหรือประนอม ไทยมี จึงมีคําสั่งตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๓๖/๒๕๕๑
เมื่อวัน ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ใหยื่น คํารองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจ ารณาสั่งใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีน ครเชียงรายใหมแทนนายสมพงษ กูลวงค ผูคัด คาน ปญหาวาการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงรายไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม สมควรมีคําสั่งใหเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
นครเชีย งรายใหมแ ทนนางสมพงษ กูล วงค ผูคัด คา นหรือ ไม ไดค วามวา มีผูรอ งเรีย นตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวามีผูรับเงินเพื่อใหเกิดการลงคะแนนแกผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒
(ผูคัดคาน) รวม ๔ คน คือ นางจันทรเพ็ญ วิเศษศิริ นางสุขใจ เมืองมา นางบัวคํา จันทเลิศ
และนายสมจิตร ยาวิชัย ตามคําพยานนางจันทรเพ็ญ วิเศษศิริ ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ แตงตัง้ เพือ่ ทําการสืบสวนสอบสวนวา นางจันทรเพ็ญ
ไดรับ การเชิญชวนจากนางประนอม ไทยมี ใหไปรวมประชุมรับฟงการปราศรัยหาเสียงของ
ผูคัดคานที่ศาลาชุมชนบานใหมริมกก ซึ่งนางจันทรเพ็ญ ไปรวมฟงการปราศรัยดวย แตไมยินยอม
เปนทีมงานหาเสียงใหแกผูคัดคานเพื่อจะไดรับเงินคาตอบแทนในการแจกเอกสารหาเสี ย งวั น ละ
๒๐๐ บาท ต อ มาวั น ที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๕๑ นางจั น ทร เ พ็ ญ ได รั บ เงิ น ๒๐๐ บาท
จากนางบุญปน แซโฮว โดยตามบันทึกคําพยานนางจันทรเพ็ญอางวานางประนอมเปนผูฝากเงิน

/มาใหนั้น

-๖มาใหนั้น เห็น ไดวา คําพยานนางจัน ทรเพ็ญขัดแยงและมีพิรุธ ใหประจักษ กลาวคือ คําพยาน
นางจัน ทรเ พ็ญ อา งวา นางประนอม ชักชวนใหไปรวมฟงคําปราศรัยหาเสียงจริงและปฏิเสธวา
มิไ ด เ ป น ที ม งานแจกเอกสารหาเสี ย งเพื่ อ รั บ ค า ตอบแทนวั น ละ ๒๐๐ บาท แตกก็ ลาวอางวา
ไดรับเงินจากนางบุญปน โดยนางประนอมเปนผูฝากเงินมาให ซึ่งนางประนอม เบิกความยืนยันวา
ไมเคยนําเงิน ไปใหน างจัน ทรเพ็ญ สอดคลองกับคําใหการของนางบุญปน แซโฮว ที่ใหไวตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนวา ไมมีผูใดนําเงินหรือวัตถุใดฝากใหใครแตอยางใด จึงเปน
เหตุใ หคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงรายไมเชื่อถือและยกคํารอง ดังนั้น ขอที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหยิบ ยกเอาแตเพียงเหตุผ ลวานางจันทรเพ็ญไมเคยมีสาเหตุโกรธเคือง
กับผูใ หเงินและผูค ดั คานมากอน จึงเชือ่ วาเปนจริงนัน้ เปนเหตุผลทีไ่ มมนี า้ํ หนักเพียงพอ ขอพิรธุ ดังกลาว
แสดงใหเห็น ประจักษประกอบกับการที่น างจัน ทรเพ็ญ แสดงขอเท็จ จริง หลากหลายแสดงถึง
ความรูใ นระบบระบอบการเลือกตั้ง นางจันทรเพ็ญอางวารับเงิน วันที่ ๑๗ มีน าคม ๒๕๕๑
ซึ่งเป น วั น ก อ นการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑) และมีการนําเรื่องมารองเรียน
ในภายหลังที่รูผลแพชนะการเลือกตั้งแลว เชนนั้น ศาลอุทธรณภาค ๕ เห็น วาเปน การขัดแยง
เชิ ง เหตุ แ ละผลที่ ชั ด แจ ง เชื่ อ ได แ ละรั บ ฟ ง ว า ไม มี ก ารให เ งิ น แก น างจั น ทร เ พ็ ญ เพื่อ จูง ใจ
ให ล งคะแนนให แ กผูคัด คา นแตอ ยา งใด สําหรับ กรณีอื่น ๆ นางสมจิต รเบิก ความวา วัน ที่
๑๓ มี น าคม ๒๕๕๑ ได ไ ปฟ ง การโฆษณาหาเสี ย งของผู คั ด ค า นและได ม อบสํ า เนาบั ต ร

/ประจําตัว

-๗ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานใหแกทมี งานของผูค ดั คาน หลังจากนัน้ ประมาณ ๔ วัน
นางสุขใจ เมืองมา ไดนําเงิน ๒๐๐ บาท มาใหแจงวาเปนเงินคารวมไปฟงการปราศรัยของ
ผูคัด คาน ปรากฏตามคําใหการนายสมจิตรชั้น สอบสวนวา นายสมจิตร เปน ญาติใ กลชิดกับ
นางสุ ข ใจและยอมรั บ ว า ไปร ว มฟ ง คําปราศรั ย หาเสี ย งของผูส มัค รหมายเลข ๒ (ผูคัด คาน)
เนื่องจากนางสุขใจแนะนํา ซึ่งนางสุขใจเบิกความวา ไดไปรวมฟงการปราศรัยหาเสียงของผูสมัคร
หมายเลข ๒ (ผูคัดคาน) เนื่องจากนางประนอม ไทยมี เปนผูชักชวน ตอมาวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๑ นางบุญปน แซโฮว นําเงินมาใหและใหไปแบงใหแกนางบัวคํา จันทเลิศกับนายสมจิตร
ยาวิชัย คนละ ๒๐๐ บาท โดยนางบัวคําเบิกความวา วัน ที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๕๑ ไปฟงการ
ปราศรัย หาเสีย งและไดม อบสําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนกับสําเนาทะเบียนบานใหแ กน าง
ประนอม ไทยมี หลังจากนั้นประมาณ ๔ วัน นางสุขใจ เมืองมา ไดนําเงินมาให ๒๐๐ บาท
เปนคารวมไปฟงคําปราศรัย โดยนางบัวคําไมเคยรับจางแจกแผนพับหาเสียงเลือกตั้งแตอยางใด
ซึ่งคําของนางสุขใจ และนางบัวคํา นั้นขัดแยงกับบันทึกถอยคําของนางวรรณา ไชยา ทีว่ า นางสุขใจ
และนางบัวคําเคยมาขอสมัครรับจางแจกแผนพับใบปลิวหาเสียงโดยวิธีการแจกใบปลิวหาเสียงนั้น
ผูรับจางจะตองถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกับมีหลักฐานการรับเงินบันทึกไว ซึง่ ขอหลักฐาน
การรับเงิน นั้น ปรากฏวา ทั้ง นางสุข ใจและนางบัวคํา ตางมีลายมือชื่อ รับ เงิน และมีหลัก ฐาน

/การรับเงิน

-๘การรับเงิน ไวทั้ง สองคนซึ่ง สอดคลอ งกับคําเบิกความของนางประนอม ไทยมี ทีว่ า นางสุขใจ
กับนางบัวคํา ไดมาขอสมัครแจกเอกสารใบปลิวหาเสียง โดยหลักฐานการรับเงินดังกลาวมีแสดง
อย า งแจ ง ชั ด ว า เป น หลั ก ฐานที่ ฝ า ยผู คั ด ค า นนํา ส ง ต อ คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวน
อย า งตรงไปตรงมา การเขี ย นข อ ความในเอกสารดั ง กล า วก็ มิ ใ ช ข อ พิรุธ ดัง เชน ที่คําวินิจ ฉัย
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง หยิบ ยกกลา วอาง เพราะมีความชัดเจนและคํายอมรับจากพยานวา
มีการลงชื่อ และมีการสงเอกสารประกอบการเบิกจายจริง จึงไมมีขอใหตําหนิและระแวงสงสัย
เปนประการอื่น ประกอบกับไดความวา นายสมจิตรเปนญาติกบั นางสุขใจ ทัง้ นายสมจิตร นางสุขใจ
และนางบัวคํา ตางเปน ผูรองคัดคานการเลือกตั้งในภายหลังที่รูผลการนับคะแนน (วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๑) แลวจึงนําเรื่องรองเรียนในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยไมมีเหตุผลแสดง
แจงชัดวาเปนเพราะเหตุใด หรือทําไมจึงไมรองเรียนเสียแตแรกที่รู ทั้ง ๆ ที่ตามพฤติการณที่ได
ความตามคําใหการชั้น ที่มีการสอบสวนและคําเบิกความชั้นศาล บุคคลทั้งสามตางรูและเขาใจ
ระบบระบอบการเลือกตั้งเปนอยางดี อีกทั้งกรณีทนี่ างสุขใจอางวานางบุญปน เปนผูน าํ เงินมามอบให
นางสุขใจเพื่อใหม อบตอแกนายสมจิตรกับนางบัวคํา ปรากฏจากคําชั้นสอบสวนวานางบุญปน
ไมไดรูเห็น และยืน ยัน วามิไดนําเงินมอบใหแกผูใด จึงเปนเหตุหนึ่งซึ่งทําใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงรายมีความเห็นวา คํารองคัดคานการเลือกตั้ง ไมนาเชื่อถือและไมมี

/พยานหลักฐาน

-๙พยานหลั ก ฐานใด ๆ ที่ ยื น ยั น ว า มี ก ารกระทํ า ที่ ไ ม สุ จ ริ ต และไม เ ที่ ย งธรรม เช น นี้ ก ารที่
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องคัคคานและคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีความเห็นวา มีการใหเงินจริง
โดยหยิบยกเหตุผลวา ผูร อ งเรียนคัดคานการเลือกตั้งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมมีสวนไดเสียในอันที่
จะไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนไมวา ในทางใด ทั้ง ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใ หเ งิน
และผูคัด คา นมากอน ไมมีเหตุผ ลที่จ ะใหถอยคําใหรา ยผูใ หเงินและผูคัดคาน จึงเปนเหตุผลที่มี
น้ําหนักนอยเปน การอนุม านโดยอาศัยหลั กตรรกเพียงดานเดีย ว มิไดคํานึง ถึง พฤติกรรมและ
ความเชื่อมโยงซึ่งพยานหลักฐานตาง ๆ ที่มีพิรุธไมวาคําที่นางบุญปนระบุชัดวามิไดมีการมอบเงิน
ใหแกผูใด พฤติกรรมทีท่ งั้ นายสมจิตร นางสุขใจ และนางบัวคํา มีความเกีย่ วพันกันฉันญาติ การที่
นางสุขใจ และนางบัวคํา ยอมรับเงินยอมมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับเงินการลงลายมือชื่อ
ซึ่ง เปน หลัก ฐานประจักษชัดและเปน หลักฐานที่ใ ชผูกมัดผูคัด คา นไดเปน อยางดีใ นกรณีทุจริต
การเลือ กตั้ง ตลอดจนการที่ผูคัด คา นไดนําหลัก ฐานนั้น มาแสดงยืน ยัน พิสูจ นค วามจริงและ
ความบริสุทธิ์ตั้งแตแรก รวมทั้งการรูและเขาใจในระบบระบอบการเลือกตั้งตลอดจนการคัดคาน
ซึ่งพยานผูรองทั้งนายสมจิตร นางสุขใจและนางบัวคํา ตางรูและอางวาเห็นเหตุการณการกระทํา
ความผิด แตแ รกอยา งนอยก็วัน ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ แลวคงปลอยใหผานพนวันเลือกตั้งและ
นับคะแนนวัน ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๕๑ จนรูผ ลคะแนนและผูช นะการเลือกตั้ง เบื้อ งตน แลว

/จึงเพิ่ง

- ๑๐ จึ ง เพิ่ ง จะมีการรอ งคัดคานการเลือกตั้งว า ไม สุ จ ริ ต และไม เ ที่ ย งธรรมในวั น ที่ ๒๖ มีน าคม
๒๕๕๑ จึงนํามาสูการสืบสวนสอบสวนและชั้นแรกของการสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการ
ผู สื บ สวนสอบสวนก็ มี ค วามเห็ น ว า ไมมีห ลัก ฐานใดที่ยืนยันวามีการกระทําอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๕๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นควรยกคํารองเชนนี้ ขอวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการและมติของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่เห็นควรจัดใหมีการเลือกตั้งใหม จึงเปนเรื่องที่ไมสมเหตุสมผลตามหลักนิติธรรม
เหตุผลมากมายหลายประการดังกลาว ศาลอุทธรณภาค ๕ ไมเชื่อวามีการรับเงินและมีการทุจริต
การเลือกตั้งดังที่อางมาในคํารอง กลาวคือ ขอเท็จจริงยังไมมพี ฤติการณทเี่ ชือ่ ไดวา มีการกระทําใด ๆ
อั น เป น การแสดงว า ไม สุ จ ริ ต ไม เ ที่ ย งธรรมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งไมมีพฤติกรรมใด ๆ
ที่ปรากฏจากทางพิจารณาและการนําสืบของศาลเพีย งพอที่จ ะรับ ฟง ไดวา ผูคัด คา นมีสว นรวม
กระทําการสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหกระทําในลักษณะที่มิชอบดวยกฎหมายเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยไมสุจริตและไมเทีย่ งธรรม และกรณีดงั กลาวมิไดเกีย่ วของกับผูค ดั คานหรือเปนเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผคู ดั คานไดรบั การเลือกตัง้ จึงไมตอ งดวยมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิก
สภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเห็นวา การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

/เปนไป

- ๑๑ เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลวและไมเปนการฝาฝนตอบทกฎหมาย จึงไมมีเหตุอันควรที่จะ
ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูคัดคานตามคํารองขอ ดังนั้นไมจําเปน
ตองวินิจฉัยประเด็นปญหาตามคํารองขออื่น ๆ อีกตอไป คํารองของผูรองที่ขอใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงรายใหมแทนผูคัดคานนั้นรับฟงไมได
จึงมีคําสั่ง ใหย กคํารอ ง.
นายพิชัย
นายกัมปนาท
นายวิเศษ

นิลทองคํา
วงษนรา
นิ่มกุล

นริศรา/พิมพ/ทาน

