คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๘ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่ ๑๔๗๘ /๒๕๕๒

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

๓ เดื อ น กรกฎาคม ๒๕๕๒
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายเอกชัย

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ทวีทองเพิ่มพูน

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผู ร อ งยื่ น คําร อ งว า เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กุม ภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแมน าจาง อําเภอแมลานอย จัง หวัดแมฮอ งสอน ในวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๑ โดยมี
ผูคัด คานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง หมายเลข ๔ และ
เปน ผูไ ดรับ เลือ กตั้ง และเมื่อ วัน ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูรอ งไดป ระกาศผลการเลือกตั้ง
ให ผู คั ด คา นเปน นายกองคการบริห ารสวนตําบลแมน าจาง ซึ่งในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑
นายไชยยา บิโข ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง หมายเลข ๒
ยื่ น คํ า ร อ งคั ด ค า นต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอนว า การเลื อ กตั้ ง

/นายก

-๒นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ มิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ย งธรรม ผูรอ งไดดําเนิน การสืบสวนสอบสวนตามคํารอ งคัด คานไดความวา เมื่อ วัน ที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันเลือกตั้ง นายสมพร กุญชรชนะศึก กับนายพะตุ เรืองอุดมการณ
ไดไ ปแสดงตนตอ คณะกรรมการประจําหนว ยเลือกตั้ง ที่ ๒ ที่หนว ยเลือกตั้ง ที่ ๒ หมูที่ ๒
ตําบลแมนาจาง เพือ่ ขอเพิม่ ชือ่ และใชสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง
โดยบุคคลทัง้ สองไมมชี อื่ ในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ นายสมพรรูอ ยูแ ลววาตนไมมสี ทิ ธิเลือกตั้ง
เนื่องจากนายสมพรไดใหนายมีชยั งามรัตนอาํ ไพ ผูใ หญบา นไปยืน่ คํารองขอเพิม่ ชือ่ ในบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่สํานักงานทะเบียนอําเภอแมลานอย แตเจาหนาที่แจงวาไมสามารถเพิ่มชื่อได
เพราะนายสมพรยายเขามาในเขตเลือกตั้งไมถึง ๑ ป สวนนายพะตุก็รูอยูแลววาตนไมมสี ทิ ธิเลือกตั้ง
เนื่องจากนายพะตุยายเขามาในเขตเลือกตั้งไดประมาณ ๘ เดือน โดยในวันเลือกตั้งบุคคลทั้งสอง
ตางยืนยันวาไดอยูหมูบานมานานแลวและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ก็ไดไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้ ทุกครัง้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ที่ ๒ จึงไดประชุมกัน
และมีมติใหบุคคลทั้งสองเพิ่มชื่อและใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง พรอมกับบันทึกลงในสมุดรายงาน
เหตุการณประจําหนวยเลือกตั้งไวเปนหลักฐาน แตนายธวัชชัย ใจแสน ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางยืนยันวา กรณีของนายสมพรกับนายพะตุที่ขอเพิ่มชื่อ

/ในบัญชี

-๓ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่หนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนั้นไมสามารถกระทําได เวนแต
บุคคลทั้งสองจะมีคําสั่งศาลหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนอําเภอใหเพิ่มชื่อไดมาแสดงตอ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ การที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ยินยอม
ใหบคุ คลทัง้ สองเพิม่ ชือ่ และลงคะแนนเลือกตัง้ ไดยอ มไมสามารถดําเนินการได แมวา ไมมหี ลักฐานวา
บุ คคลทั้ง สองลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแ กผูส มัค รผูใ ด แตผ ลรวมคะแนนปรากฏวา นายไชยยา
มีผลคะแนนในลําดับที่ ๒ ได ๓๘๐ คะแนน ไมไดรับเลือกตัง้ ผูค ดั คานซึง่ ไดคะแนนในลําดับที่ ๑
ได ๓๘๑ คะแนน ซึ่งตางกัน ๑ คะแนน การกระทําของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒
มีผลกระทบตอคะแนนของผูสมัครและเปนเหตุสาํ คัญใหผคู ดั คานไดรบั ประโยชนและไดรบั เลือกตั้ง
เปนการฝาฝนมาตรา ๗๕, ๗๙ และ ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งองคการบริหาร
สวนตําบลแมน าจางมิไดเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ย งธรรม ผูรอ งเห็น ควรสั่ง ใหมีก ารเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางใหม ตามคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
๒๑๕/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๑ จึง ขอใหศ าลมีคําสั่ง ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทอ งถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ ขอใหมีคําสั่งใหมกี ารเลือกตัง้ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมนาจางใหมแทนผูคัดคาน

/ผูคัดคาน

-๔ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานมิไดมีสวนใช สนับสนุน จางวานใหนายสมพร
และนายพะตุไ ปเพิ่ม ชื่อ เพื่อ ใชสิท ธิเ ลือ กตั้ง หรือ กระทําการใด ๆ ใหคณะกรรมการประจํา
หนว ยเลือกตั้งที่ ๒ เพิ่มชื่อบุคคลทั้งสองใหใชสิทธิเลือกตั้ง จากการสืบสวนสอบสวนปรากฏวา
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ทุกคนมิไดปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต แตกระทําโดยไมมี
ความรูในกฎหมายระเบียบขอกําหนด ประกาศและคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนเหตุ
ให วิ นิ จ ฉั ย ผิ ด พลาดและไมปรากฏวานายสมพรกับนายพะตุไดล งคะแนนเลือกตั้ง ใหกับ ผูใ ด
ไมอาจยืน ยัน วา คะแนนที่ตางกัน ๑ คะแนน เปนผลมาจากการเพิ่มชื่ออันจะเปนเหตุผลสําคัญ
ทําให น ายไชยยาตอ งเสีย ประโยชนไ มไ ดรับ เลือ กตั้ง หรือ การเลือ กตั้ง เปน ไปโดยไมสุจ ริต
และเที่ยงธรรม นายสมพรยังยืนยันดวยวา ไดลงคะแนนเลือกตั้งใหนายไชยยาดวย ขอใหยกคํารอง
วันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผูคัดคานแถลงรับขอเท็จจริงตามสํานวนสืบสวนสอบสวน
การเลือ กตั้ง นายกองคก ารบริห ารสวนตําบลแมน าจาง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮอ งสอน
ของผูรอง ศาลใหรับเอกสารดังกลาวไวหมาย ร.๑
คูความทั้งสองฝายไมสืบพยาน
ศาลอุท ธรณภ าค ๕ ตรวจสํานวนประชุม ปรึก ษาแลว ขอ เท็จ จริง ที่คูค วามมิได
โตเ ถีย งกัน รับ ฟง เปน ยุติวา เมื่อ วัน ที่ ๒๓ กุม ภาพัน ธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือ กตั้ง

/ประจํา

-๕ประจํา องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลแมน าจาง ประกาศใหมีก ารเลือ กตั้ง นายกองคการบริหาร
สว นตําบลแมน าจาง อําเภอแมล านอ ย จัง หวัด แมฮอ งสอน ในวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๑
โดยในการเลือกตั้งดังกลาว มีผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง ๔ คน
และผูคัดคานไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครหมายเลข ๔ เปน ผูไดรับเลือกตั้ง ตอมาวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๑ นายไชยา บิโข ผูสมัครรับเลือกตัง้ หมายเลขประจําตัว หมายเลข ๒ ยื่นคํารอง
คัดคานวา การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ตอมาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูร อ งไดประกาศผลการเลือกตั้ง
ใหผูคัด คา นเปน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง หลังจากนั้นผูรองดําเนินการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามคํารองของนายไชยยา ขอเท็จจริงจากรายงานการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแมฮองสอนไดความวา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑
ซึ่งเปนวันเลือกตั้ง นายสมพร กุญชรชนะศึก กับนายพะตุ เรืองอุดมการณ ไดไปแสดงตนตอ
คณะกรรมการประจําหนว ยเลือ กตั้ง ที่ ๒ ที่ห นว ยเลือ กตั้ง ที่ ๒ หมูที่ ๒ ตําบลแมน าจาง
เพือ่ ขอเพิม่ ชือ่ และใชสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง โดยบุคคลทัง้ สอง
ไมมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งนายสมพรรูอยูแ ลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้ง
เนื่องจากนายสมพรใหนายมีชัย งามรัตนอําไพ ผูใหญบานไปยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ

/ผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง

-๖ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ สํา นั ก งานทะเบีย นอําเภอแมล านอ ย แตเจาหนาที่แ จงวาไมอาจเพิ่มชื่อได
เพราะนายสมพรยายเขามาในเขตเลือกตั้ง ยัง ไมถึง ๑ ป สวนนายพะตุก็รูแลววาตนไมมีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง เนื่ อ งจากนายพะตุ ย า ยเข า มาในเขตเลื อ กตั้ ง ประมาณ ๘ เดื อ น โดยวั น เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ประชุมแลวมีมติใหบุคคลทั้งสองเพิ่มชื่อและใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง พรอมกับบันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตัง้ ไวเปนหลักฐาน
การกระทําของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ดังกลาว ผูร อ งพิจารณาแลว เชือ่ โดยมติ
เสียงขางมากวา การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ใหดําเนิน การยื่นคํารองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางใหมแทนผูคัดคานตามคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ ๒๑๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามสํานวนการสืบสวนสอบสวน
การเลือกตั้งนายกองคการบริห ารสวนตําบลแมน าจาง เอกสารหมาย ร.๑ ลําดับที่ ๑๕๙ ถึ ง
๑๖๑ ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย มี ว า มี เ หตุ อั น ควรสั่ ง ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห ารสวน
ตําบลแมนาจางใหมหรือไม เห็นวา ผูรองอางเหตุผลในคํารองวามีเหตุสมควรใหมกี ารเลือกตัง้ ใหม
เพราะมีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ โดยที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ หมูที่ ๒

/ตําบลแมนาจาง

-๗ตําบลแมนาจาง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ยินยอมใหเพิ่มชื่อนายสมพร กับนายพะตุ
ผูไมมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยไมสามารถดําเนินการได แมไมมีหลักฐาน
ว า บุ ค คลทั้ ง สองลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ให แ ก ผู ส มั ค รใดก็ ต าม แต ผ ลรวมคะแนนปรากฏว า
นายไชยยา ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ มีผลคะแนนอยูในลําดับที่ ๒ ได ๓๘๐ คะแนน
ไมไดรับเลือกตั้ง ผูคัดคานซึ่งไดคะแนนในลําดับที่ ๑ ได ๓๘๑ คะแนน ผลตางกัน ๑ คะแนน
การกระทําของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ที่ ๒ มีผ ลกระทบตอคะแนนของผูสมัค ร
และเปน เหตุสําคัญใหผูคัดคานไดรับประโยชนและไดรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งการกระทําดังกลาว
เปนการฝาฝนมาตรา ๗๕, ๗๙ และ ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อัน มีหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวา การเลือกตั้ง ดัง กลา วมิไ ด
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตขอเท็จจริงกลับไดความตามพยานหลักฐานสํานวนการสืบสวน
สอบสวนการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง เอกสารหมาย ร.๑ วา ผูคัดคานมิได
เปนผูกอ สนับสนุน หรือรูเ ห็นเปนใจใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ที่ ๒ กระทําการเพิม่ ชื่อ
บุคคลทั้งสองผูไมมีสิทธิเลือกตั้งอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๕, ๗๙ และ ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕ และในส ว นของ
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ที่ ๒ ทีเ่ พิม่ ชือ่ ผูไ มมสี ทิ ธิเลือกตัง้ นัน้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

/ประจํา

-๘ประจําจังหวัดแมฮองสอนไดพิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเอกสารลําดับที่ ๑๔๕
ถึ ง ๑๔๙ แล ว มี ม ติ ใ นที่ ประชุม ที่ ๓๖/๒๕๕๑ วัน ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตามสํานวน
การสืบ สวนสอบสวนการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจาง เอกสารหมาย ร.๑
ลําดับที่ ๑๕๐ ถึง ๑๕๓ วา คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ตําบลแมนาจางทุกคน
มิไ ดป ฏิบัติห นา ที่โ ดยทุจ ริต ตามที่ถูก คัด คา น ประกอบกับ ในการเพิ่ม ชื่อ ของนายสมพรและ
นายพะตุผูไ มมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง นั้น ผูรอ งหาไดแ สดงหลักฐานอื่นใดอันจะเปนมูลเหตุใหเชื่อไดวา
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ ที่เพิ่ม ชื่อบุคคลทั้งสองนั้นเปนการกระทําใหคุณหรือ
ใหโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไม สําหรับผลคะแนนระหวางผูคัดคานซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
๓๘๑ คะแนน ต า งจากคะแนนของนายไชยยา ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลแมนาจางหมายเลข ๒ ที่ไดรับคะแนน ๓๘๐ คะแนน อยู ๑ คะแนน ผูรองก็มิไดมี
หลักฐานยืน ยัน วา นายสมพรและนายพะตุผูไมมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ให แ ก ผู ใ ด
เมื่อการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาจางมีผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมนาจางรวม ๔ คน กรณีจึงไมอาจเปนขอยืนยันไดวาบุคคลทัง้ สองทีไ่ มมสี ทิ ธิเลือกตั้ง
มาลงคะแนนใหแกผูคัดคานได หรือผลคะแนนที่ตางกันดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มชื่อครั้งนี้
การกระทําของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๒ จึงไมมีผลกระทบตอคะแนนของผูสมัคร

/อันเปนเหตุสําคัญ

-๙อัน เปน เหตุสําคัญที่ทําใหผูคัด คา นไดรับ ประโยชนแ ละไดรับ การเลือกตั้ง ดังที่ผูรอ งกลาวอาง
แต อ ย า งใด เมื่ อ คดีไ มป รากฏหลัก ฐานอัน ควรเชื่อ ไดวา การเลือ กตั้ง นายกองคก ารบริห าร
ส ว นตําบลแมน าจาง ที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ที่ ๒ เพิ่ม ชื่อผูไ มมีสิท ธิเ ลือกตั้ง
และให ใ ช สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ง ดัง กลา ว ผูคัด คา นมีสว นเขา เกี่ย วขอ งหรือเปน เหตุสําคัญ
ที่ ทํา ใหผูคัดคานไดรับเลือกตั้ง จึงไมมีเหตุสมควรจะมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมนาจางใหม
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากูล
นายอนุสรณ ศรีเมนต
นายธีรวัฒน ไตรวารี
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