คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๑ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๖๗๓/๒๕๕๒

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

๑๔ เดื อ น ตุ ล าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายตะวัน ขิงทอง

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหจัดการเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ลําปางและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑
ผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๓ หมายเลข ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายทนง ไชยสาร
ผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา เขตเลือกตัง้ ที่ ๓

/หมายเลข ๒

-๒หมายเลข ๒ ยื่นคํารองคัดคานวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
อําเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๓ มิไดเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ยงธรรม ตอมาเมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด ลําปาง อําเภอเกาะคา เขตเลือ กตั้ง ที่ ๓ ผูรอ งดําเนิน การสืบ สวนสอบสวน
ตามคํารองคัดคานของนายทนงแลวไดความวา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ
๑๓.๓๐ นาฬิกา ผูคัดคานและนายวราวุฒิ ขิงทอง บุตรผูคัดคานไปรวมงานสมโภชฝงลูกนิมิต
พระอุโบสถวัดวังพราว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ผูคัดคานสวมเสื้อมอฮอม
ดานหลังเสื้อมีขอความวา “ตะวัน ขิงทอง เบอร ๑” อันมีลักษณะเปนการประชาสัมพันธ
แนะนําตัวและหาเสียงเลือกตัง้ ในคราวเดียวกัน โดยผูค ดั คานยืน่ ซองบรรจุเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท
หนาซองเขียนชื่อนายวราวุฒิ ขิงทอง เพื่อนําไปบริจาคใหคณะกรรมการวัดฝายการเงินและ
มีการประกาศประชาสัม พัน ธผานเครื่องขยายเสีย งวา นายวราวุฒิบริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ซึ่งตามปกติการบริจาคเงินทําบุญตามความเหมาะสมจะบริจาคไมเกิน ๕๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
การกระทําของผูคัดคานโดยรวมถือวาเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนน
เลือกตั้ง ใหแ กผูคัด คา นและเปน การบริจาคเงิน จํานวนที่สูง กวาปกติ ฝาฝน พระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ มีผลใหการเลือกตั้ง

/ในสวนที่เกี่ยวกับ

-๓ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูค ดั คานมีกาํ หนดเวลา ๑ ป และใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
อําเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม แทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่น คําคัดคานวา เมื่อวัน ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ผูคัดคานไปรวมงาน
สมโภชฝงลูกนิมิตพระอุโบสถที่วัด วัง พรา วตามที่ผูรอ งอาง ผูคัดคานเพียงสวมเสื้อมอฮอม
แตไ มมีพิม พขอ ความดา นหลัง ผูคัด คา นไมไ ดม อบเงิน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ใหแ กผูใ ด
เพื่อ ไปใหค ณะกรรมการวัด ในการทําบุญเนื่อ งในงานสมโภชดังกลาว นายทนง ไชยสาร
เป น ผู รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาองคการบริห ารสวนจัง หวัด ลําปาง อําเภอเกาะคา
เขตเลือกตั้งเดียวกับผูคัดคาน จึงกลาวรายผูค ดั คานเพือ่ ประโยชนทางการเมืองและเพือ่ มิใหผคู ดั คาน
ไดรับ การเลือ กตั้ง บัญ ชีเ งิน บริจ าคของวัดวัง พรา วมีการจัดทําขึ้น ภายหลังเพื่อ จุด ประสงค
ทางการเมืองของนายทนง พยานหลักฐานของผูรองไมมีน้ําหนักนาเชื่อถือ ขอใหยกคํารอง
ทางไตสวนผูร อ งนําสืบวา เมือ่ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา
ผูคัดคานและนายวราวุฒิ ขิงทอง บุตรผูคัดคานไปรวมงานพิธีฝงลูกนิมิตพระอุโบสถวัดวังพราว
และรวมอยูกับบุคคลสําคัญและกรรมการวัดบางคนภายในเต็นทปะรําพิธี มีชาวบานไปรวมงาน
ประมาณ ๕๐๐ คน ต อ มาเมื่ อ เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิ ก า ขณะที่ เ สร็ จ พิ ธี ฝ ง ลู ก นิ มิ ต

/ชาวบาน

-๔ชาวบานเริ่มทยอยกลับ ผูคัดคานนําซองสีขาวภายในบรรจุเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท มอบให
นายสังคม อานนท ผูใ หญบา นหมูบ า นวังพราว หมูท ี่ ๒ โดยเขียนหนาซองชือ่ นายวราวุฒิ ขิงทอง
และนายสังคมไดมอบตอใหนายศรีวรรณ ภิญโญ มัคนายกวัดวังพราว นายศรีวรรณเดินไป
มอบใหนายยง จันทรหอม กรรมการวัดฝายการเงินและนายยงสงใหกรรมการคนอื่นเพื่อจด
ลงบัญชีจํานวนเงินและผูบริจาค ตอมาอีกประมาณ ๕ นาที มีการประกาศชือ่ นายวราวุฒิ ขิงทอง
บริจาคเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ผานเครือ่ งขยายเสียงของประชาสัมพันธวดั ในวันดังกลาวผูค ัดคาน
สวมเสื้อมอฮอมดานหลังพิมพขอความ “ตะวัน ขิงทอง เบอร ๑”
ผูคัด คา นนําสืบ วา ผูคัด คา นกับ นายวราวุฒิไ ปรว มงานพิธีส มโภชฝงลูกนิมิต ที่
วัดวังพราว ผูคัดคานใสเสื้อมอฮอมแตไมมพี มิ พขอ ความดานหลัง ผูค ดั คานและนายวราวุฒไิ มเคย
มอบซองขาวบรรจุเ งิน หรือ เงิน จํานวนใด ๆ เพื่อ บริจ าคใหวัด ในวัน ดัง กลา ว อีกทั้ง ไมมี
การประกาศรายชื่อนายวราวุฒิเปนผูบริจาคเงิน
พิเคราะหพยานหลักฐานผูรอ งและผูค ดั คานแลว ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุตวิ า เมือ่ วันที่
๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ผูคัดคานและนายวราวุฒิ ขิงทอง บุตรผูคัดคานไปรวมงานพิธีสมโภช
ฝงลูกนิมิตพระอุโบสถวัดวังพราว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งอยูในเขต
เลือกตั้งที่ ๓ ที่ผูคัดคานสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

/งานสมโภช

-๕งานสมโภชเริ่มตั้งแตเวลาประมาณ ๙ ถึง ๑๗ นาฬิกา พิธีเริ่มตั้งแตเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา
และพิธีสงฆเริ่ม เวลา ๑๖ ถึง ๑๗ นาฬิกา มีชาวบานเขารวมงานประมาณ ๕๐๐ คน และมี
ฝายประชาสัม พัน ธประกาศรายนามผูบริจาคและจํานวนเงินผานเครื่องขยายเสียงภายในงาน
ผูคัดคานและนายวราวุฒิไปถึงงานเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา และนั่งอยูในเต็นทปะรําพิธี
รวมกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ขาราชการการเมืองทองถิ่นและกรรมการวัด เมื่อพิธีสงฆ
เสร็จเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา ผูคัด คาน นายวราวุฒิแ ละผูม ารว มงานตา งทยอยกันกลับ
โดยไมมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในงานดังกลาว
ปญหาตองวินจิ ฉัยตามคํารองของผูร อ งวา ผูค ดั คานกระทําการเพือ่ จูงใจผูม สี ทิ ธิเลือกตั้ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองดวยวิธีการให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกวัด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๒)
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม
ผูรองอางบันทึกคําพยานของนายสังคม อานนท ผูใหญบานหมูท ี่ ๒ บานวังพราว นายศรีวรรณ
ภิญโญ มัคนายกวัดวังพรา ว และนายยง จัน ทรหอม กรรมการวัดทําหนาที่รับบริจาคเงิน
ทั้งสามคนอยูในงานพิธีที่วัดวังพราวซึ่งใหการทํานองเดียวกันโดยนายสังคมใหการวา ผูคัดคาน
นําซองจดหมายสีขาวออกจากกระเปากางเกงสงมอบใหนายสังคมบอกวารวมบริจาคสมทบทุน

/งานฉลอง

-๖งานฉลองพระอุโบสถเขียนชื่อนายวราวุฒิ ขิงทอง นายสังคมสงมอบซองตอใหนายศรีวรรณ
โดยไมทราบจํานวนเงินที่บริจาค นายศรีวรรณใหการวา ผูคัดคานไปรวมงานกับนายวราวุฒิ
และชายอีกหนึ่งคน ขณะเสร็จพิธีเห็นผูคัดคานยื่นซองจดหมายสีขาวใหกับชายที่มาดวยเพื่อให
เขียนชื่อหนาซอง ไดยินเสียงซุบซิบวา “เขียนอยางนี้ไมได ไมได” แลวชายคนดังกลาวก็เขียน
ขอความที่หนาซองยื่นคืนผูคัดคาน ผูคัดคานยื่นซองตอใหนายสังคม และนายสังคมยื่นตอให
นายศรีวรรณ นายศรีวรรณเขาใจวาเปนซองบริจาคเงินจึงนําไปมอบใหคณะกรรมการวัดฝายการเงิน
นายยงใหก ารวา ขณะเสร็จ พิธีแ ละผูรว มงานตา งทยอยกัน กลับ นายศรีว รรณเดิน ถือซอง
จดหมายสีขาวมายื่น ใหน ายยงแจง วาเปน เงิน บริจ าค แลวนายยงยื่น ซองเงิน ดัง กลา วตอให
คณะกรรมการฝ า ยการเงิน เปน ผูจดลงบัญชีร ายรับรายจาย หลังจากนั้น ประมาณ ๕ นาที
ทั้ ง นายสังคม นายศรีวรรณ และนายยง ตางใหการวาไดยินประชาสัมพันธงานประกาศผาน
เครื่องขยายเสียงมีรายนามผูบริจาคคนอื่นกอน ๒ ถึง ๓ คน แลวประกาศชือ่ นายวราวุฒิ ขิงทอง
บริ จ าค ๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู ร อ งมี น ายยงยุ ท ธ โมทารั ต น กรรมการวั ด วั ง พร า ว
ทํา หน า ที่ เหรัญญิกใหการวา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ นายยงยุทธกับกรรมการวัดคนอื่น
รวมกัน จัดทําบัญชีรายรับรายจายผูบริจาคเงินเนื่องในงานฉลองพระอุโบสถดังกลาว มีรายชื่อ
นายวราวุฒิ ขิงทอง บริจาคเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ในวันดังกลาวดวย เห็นวา พยานของผูร อง

/นายสังคม

-๗นายสังคมเปน ผูใ หญบาน พยานนอกนั้นเปนกรรมการวัดวังพราว และบางคนเปนมัคนายก
และเหรัญญิกเกี่ย วขอ งโดยตรงกับการดําเนิน การในงานฉลองพระอุโบสถวัดวัง พราวพยาน
แตละคนไมรูวาผูคัดคานเปนอดีตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา
ไมมสี าเหตุโกรธเคืองกัน อีกทัง้ พยานไมไดเปนญาติเกีย่ วของทางใดกับนายทนง ผูส มัครรับเลือกตั้ง
คูแขงกับผูคัดคาน ไมมีสาเหตุที่จะใหการปรักปรําใหรายผูคัดคาน มีน้ําหนักนาเชื่อถือและเมื่อ
พิจารณาพฤติการณและรายละเอียดที่พยานทั้งหมดใหการแลวมีความสอดคลองตองกันในเหตุ
และผลเป น ธรรมชาติ ยากที่ ย ะปรุ ง แต ง เหตุ ก ารณ ขึ้ น เอง พยานของผู คั ด ค า นที่วา อยูใ น
เต็น ทปะรําพิธีอางเพียงวาไมเห็นเหตุการณดังกลาวเพราะพยานของผูรองบางคนไมอยูในเต็นท
ปะรําพิธีเทานั้น แตไมไดปฏิเสธวาไมเห็นพยานดังกลาวเขารวมงานจึงเปนทางนําสืบขาดน้าํ หนัก
ที่จะหักลางพยานหลักฐานของผูร อ ง และเมือ่ พิจารณาประกอบคําใหการของนายเสรี อุดเมืองอิน
พยานผูรองทําหนาที่ประชาสัมพันธซึ่งใหการวา นายเสรีเปนประชาสัมพันธวัดประกาศผาน
เครื่องขยายเสียงตลอดงานตั้งแตเชาจนพิธีเสร็จเวนชวงพิธีสงฆเทานั้น และมีการประกาศรายชื่อ
ผู บ ริจ าคภายหลัง พิธีส งฆดว ย แตจ ะมีก ารประกาศชื่อนายวราวุฒิ ขิง ทอง ดว ยหรือ ไม
นายเสรีจําไมไดเพราะมีหลายรายชื่อที่คณะกรรมการสงใหมาประกาศ ยิ่งทําใหพยานหลักฐาน
ของผูร อ งมีนา้ํ หนักมากยิง่ ขึน้ ดวยนายเสรีใหการวามีการประกาศรายชือ่ ผูบ ริจาคภายหลังเสร็จสิ้น

/พิธีสงฆ

-๘พิธีสงฆ ที่ผูคัดคานและพยานผูคัดคานลวนใหการวาไมมีการประกาศรายชื่อผูบริจาคภายหลัง
เสร็จสิ้น พิธีส งฆนาจะเปนการใหการเพื่อทําลายน้ําหนักคําพยานของพยานผูรองเสียมากกวา
ที่จะรับฟงวาผูคัดคานหรือนายวราวุฒิไมไดบริจาคเงิน และเปนธรรมดาอยูแลวที่นายเสรีไมรูจัก
ผูใ ดเลยเนื่องจากอยูอําเภอหางฉัต ร จังหวัดลําปาง จะจําไมไดวาประกาศรายชื่อนายวราวุฒิ
ขิงทอง เปนผูบริจาคหรือไม ขอเท็จจริงรับฟงเชื่อไดวา ผูคัดคานใชชื่อนายวราวุฒิ ขิงทอง
บริจาคเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ใหแกวัดวังพราว
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา การกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งให
ลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผคู ดั คานหรือไม ขอเท็จจริงฟงไดวา ขณะผูค ดั คานจะเขียนหนาซองบริจาค
นายศรีวรรณไดยินเสียงซุบซิบวา “เขียนอยางนี้ไมได ไมได” และปรากฏภายหลังวาเขียนชื่อ
นายวราวุฒิ ขิงทอง แสดงวา ผูคัดคานนาจะมุงประสงคบริจาคเงินเพื่อทําบุญในการสมโภช
ฝ ง ลู ก นิ มิ ต พระอุ โ บสถซึ่ ง ถื อ เป น งานใหญ ข องชุ ม ชน แต เ กรงว า จะกระทบกระเทือนถึง
ความไมสุจริต ในการเลือกตั้ง จึงใชชื่อ นายวราวุฒิบุต รผูคัด คา นและไมปรากฏวาผูคัดคาน
ขอหรือรบเราใหมีการประกาศรายชื่อผูบริจาค ประกอบกับในวันดังกลาวมีผูบริจาคเงินและ
ไดรับ การประกาศชื่อหลายรายตั้งแตเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา บางรายบริจาคเล็กนอยก็ไมมี
การประกาศชื่อซึ่งปกติผูคัดคานจะบริจาคเงินไมเกิน ๕๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท ตามใบตอ

/คําใหการ

-๙คําใหการเอกสารหมาย ร.๓๕ นอกจากนีย้ งั ไดความจากนายเสรี อุดเมืองอิน ประชาสัมพันธวัด
พยานผูรองอางถอยคําตามใบตอคําใหการเอกสารหมาย ร.๓๒ วา ในวันดังกลาวมีผรู ว มบริจาค
หลายรอยคน มีทั้งบริจาคเปน เงิน หลักสิบ หลักรอย หลักพัน และหลักหมื่นบาท นายเสรี
ประกาศรายชื่อ ผูรว มบริจ าคเงิน ตลอดทั้ง วัน ตามรายชื่อ ที่ค ณะกรรมการสงมาใหประกาศ
ดัง นั้น การบริจาคเงินจํานวน ๒,๐๐๐ บาท จึงไมใชเงินจํานวนมากตามสภาพการณ ซึ่งเปน
พิธีสําคัญตามธรรมเนียมสังคมทองถิน่ อีกทัง้ นายวราวุฒมิ อี าชีพเปนลูกจางบริษทั รับดัดเหล็กมวน
มี ร ายได เ ดื อ นละ ๑๑,๐๐๐ บาท ย อ มไม เ ป น ที่ ฉ งนแก ผู ฟ ง หากผูนั้น ไดยิน ประกาศชื่อ
นายวราวุฒิบริจาคเงิน จํานวน ๒,๐๐๐ บาท หากผูคัดคานประสงคจะจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมวา โดยทางตรงหรือ ทางออ ม คงตอ งใชเ งิน จํานวนมากกวา นี้ และมีพ ฤติการณใ กลชิด
กับ เหตุแ หงความไมสุจริตมากกวาที่ปรากฏนี้เชนกัน สวนที่ผูคัดคานใสเสื้อมอฮอมมีขอความ
“ตะวัน ขิงทอง เบอร ๑” ที่ดานหลังหรือไมนั้น เห็นวา แมฟงวาเสื้อดังกลาวพิมพขอความ
ตามที่ผูรองอาง ลําพังการที่ผูคัดคานใสเสื้อพิมพขอความดังกลาวมาในงานสมโภชที่วัดวังพราว
ไมเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังไมปรากฏมีการหาเสียงเลือกตั้ง หรือมีการประกาศแนะนําตัวผูคัดคาน
รวมทั้งประกาศประชาสัม พัน ธการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัด ลําปาง

/อําเภอเกาะคา

- ๑๐ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง แตอยางใด เมื่อฟงประกอบพฤติการณการบริจาคเงินของผูค ดั คาน
หรือนายวราวุฒิแลวก็ยังไมถงึ ขนาดกลาวไดวา ผูค ดั คานกระทําการทัง้ หมดเพือ่ จูงใจผูม สี ทิ ธิเลือกตั้ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูคัดคาน การกระทําของผูคัดคานไมเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ไมจําตองวินิจฉัยประเด็นอื่นอีกตอไป
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง
นายธีรวัฒน ไตรวารี
นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากูล
นายอนุสรณ ศรีเมนต

นริศรา/พิมพ/ทาน

