คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๒/๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๕๙๕/๒๕๕๒

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

๒๕ เดื อ น กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความเลื อ กตั้ ง

ระหวาง

เรื่อง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายศรายุทธ พรมชัย

ผูคัดคาน

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรอ งยื่น คํารอ งวา ผูรอ งมีอํานาจหนาที่ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการ

เลื อ กตั้ ง ให เ ปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม เมื่อ วัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผูคัด คา นเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน อําเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๒
ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ใหผูคัดคานเปนผูไดรับเลือกตั้ง
ตอมานายสุรสิทธิ์ วงศการณ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
อําเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๑ ยื่นคํารองคัดคานวาการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวไดความวา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑

/องคการ

-๒องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายจัดงานวันสงกรานตที่บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายฉัตรชัย
อู สุ ว รรณทิ ม ตั ว แทน (หั ว คะแนน) ของผู คั ด คา นขณะดํารงตําแหนง นายกองคก ารบริห าร
สวนตําบลหนองปลาสะวาย ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูดําเนินการจัดงาน ใชตําแหนงหนาที่
เรียกกํานันผูใหญบานใหมาพบและใหสุราคนละ ๑ ขวด โดยอางวาเปนของผูคัดคาน อันเปนคุณแก
ผูคัดคานเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน เปนการฝาฝนมาตรา ๕๗
และมาตรา ๖๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรือผูบ ริห ารทอ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน อําเภอบานโฮง
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน อําเภอบานโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒
ใหม แทนผูคัดคาน
ผู คั ด ค า นยื่ น คําคั ด ค า นว า คํารอ งคัด คานของนายสุรสิทธิ์ที่ยื่น ตอ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน มีสาระสําคัญไมครบถวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๐ กระบวนการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการคัดคานการเลือกตั้งของผูรองจึงไมชอบ ผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารอง

/ผูคัดคาน

-๓ผูคัดคานไปรวมพิธีเปดงานวันสงกรานตซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวายจัดขึ้นที่
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย และรวมพิธรี ดน้าํ ดําหัวผูส งู อายุแลวจึงกลับบาน ผูค ดั คาน
ไมเคยมอบหมายใหนายฉัตรชัยเปนตัวแทนหรือหัวคะแนนเพื่อชวยหาเสียงเลือกตั้งใหผูคัดคาน
หากนายฉัตรชัยแจกสุราใหแกผูใหญบานหรือกํานันก็เปนเรื่องสวนตัวของนายฉัตรชัย ผูคัดคาน
มิไดเปนผูกอ สนับสนุน รูเห็นเปนใจหรือเกี่ยวของใด ๆ กับการกระทําของนายฉัตรชัย การเลือกตั้ง
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนและประชุม ปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
เบื้องตน ฟงไดวา วัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ (ครบวาระวัน ที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๕๑) โดยประกาศผลการรวมคะแนน
ในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตัง้ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ใหผคู ดั คาน
เปนผูไ ดรบั เลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน อําเภอบานโฮง เขตเลือกตัง้ ที่ ๒
กอนวัน เลือกตั้ง เมื่อวัน ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย
จัดงานวันสงกรานตขนึ้ ทีบ่ ริเวณหนาศูนยพฒั นาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
มีผูคัดคานไปรวมงานดวย ในวันดังกลาวนายฉัตรชัย อูสุวรรณทิม นายกองคการบริหารสวนตําบล

/หนองปลาสะวาย

-๔หนองปลาสะวายซึ่ง เปน เจา หนา ที่ข องรัฐ แจกสุร าใหแ กกํานัน และผูใ หญบานในพื้น ที่ตําบล
หนองปลาสะวายคนละ ๑ ขวด รวม ๘ ขวด มีปญหาตองวินิจฉัยวา การกระทําของนายฉัตรชัย
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนการใชตําแหนงหนาที่อันเปนคุณแกผูคัดคาน และกระทําการเพื่อจูงใจ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานหรือไม ผูรองมีบันทึกคําพยานของนายบุญยง
หนักฟู นายเจริญ มะโนธรรม นายสวิง สิงหวงค นายถนอม มูลมาวัน นายประสิทธิ์ สิทธิเรือง
นางมาลี จินตุง และนายกอบลาภ วัลลิภากร ซึง่ เปนผูใ หญบา นในเขตพืน้ ทีต่ าํ บลหนองปลาสะวาย
บันทึกคําพยานของนายกําจร ทาวอาย กํานันตําบลหนองปลาสะวาย ยืนยันสอดคลองตองกันวา
นายฉัตรชัยมอบสุราใหแกพยานทั้งแปดคนละ ๑ ขวด โดยแจงวาสุราดังกลาวเปนของผูคัดคาน
แตกไ็ ดความเพียงวาพยานทัง้ หมดยืนยันการกระทําของนายฉัตรชัยเทานัน้ และไมปรากฏวามีบุคคลใด
รูเห็น วาผูคัดคานไดมอบสุราใหแกนายฉัตรชัยเพื่อนําไปแจกจายในงานเพื่อหาเสียงใหผูคัดคาน
จริงหรือไม สวนนายสุรสิทธิ์ วงศการณ ผูยื่น คํารอ งคัด คานการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเชนเดียวกันกับผูคัดคานไดไปรวมในงานดังกลาวดวย ไมปรากฏวานายสุรสิทธิ์พบเห็น
หรือ รับ ทราบการกระทําของผูคัด คา นอัน เกี่ย วขอ งเชื่อ มโยงกับ การแจกสุราของนายฉัต รชัย
ในวัน ดังกลาว ทั้งการแจกสุราของนายฉัตรชัยโดยอางวาเปนของผูคัดคานก็มิไดกระทําตอหนา
ผูคัดคาน ประกอบกับไมมีพยานหลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวาผูคัดคานกระทําการใด ๆ อันถือไดวา
เปนการกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจหรือเกีย่ วของกับการกระทําของนายฉัตรชัยหรือนายฉัตรชัย
มีความสัมพันธกับผูคัดคานหรือเกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูคัดคาน หรือมีพฤติการณอันเปน

/ขอบงชี้

-๕ขอบงชี้วา นายฉัต รชัยเปน ตัว แทนหรือหัวคะแนนของผูคัดคาน ซึ่งนอกจากการแจกสุราแลวก็
ไม ปรากฏวานายฉัตรชัยชวยผูคัดคานหาเสียงที่อื่นใดหรือมีพฤติการณที่สอแสดงวานายฉัตรชัย
เปน ทีม งานหาเสียงของผูคัดคาน อีกทั้งนายสุรสิทธิ์ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนเชนเดียวกับผูคัดคานก็ไปรวมงานในวันดังกลาวดวย หากการกระทํา
ของนายฉัตรชัยเกี่ยวของกับผูคัดคานจริงตามคํารองแลว นายสุรสิทธิ์ยอมตองทราบถึงการกระทํา
ของผู คั ด ค า น กรณี จึ ง เป น เรื่ อ งธรรมดาที่ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จะไปร ว มงานเพื่ อ แนะนําตัว
ให ผู ม าร ว มงานซึ่ ง เป น ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ไดมีโ อกาสพบเห็น และรูจัก กับ ผูส มัค ร อัน เปน การ
สรางความคุนเคยและความสัมพันธที่ดีตอกัน หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื การหาเสียงกับผูม ารวมงานนัน่ เอง
จึงไมอาจถือไดวาผูคัดคานมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของนายฉัตรชัย หาไมเชนนั้นก็ตองถือวา
นายสุรสิทธิ์มีสวนเกี่ยวของดวยเชนกัน ซึ่งไมชอบดวยเหตุผลอันชอบธรรม ดังนี้ กรณีจึงยังไมมี
หลักฐานพอที่จะเชื่อไดวา นายฉัต รชัยเปน ตัวแทนหรือหัวคะแนนของผูคัดคานหรือผูคัดคาน
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของนายฉัตรชัย จึงไมมีเหตุอัน ควรที่จะใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน แทนผูคัดคานตามคํารอง และไมจําตองวินิจฉัยในปญหา
ขออื่นอีกเพราะไมทําใหผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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