คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๓ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๑๔๗๙ /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
ระหวาง

เรื่อง

นายคํ า
กั น ทาดง
นายศักดิ์ชัย ทันใจ

ผูรอง
ที่ ๑
ที่ ๒

ผูคัดคาน

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่นคํารองวา ผูรองมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี

การเลือกตั้งใหเ ปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ยงธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวย
การการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหนองลอง ประกาศใหมกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลหนอง
ลองและสมาชิก สภาเทศบาลตําบลหนองลอ ง ในวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ ผูคัด คา นที่ ๑
เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น นายกเทศมนตรี ตําบลหนองลอ ง หมายเลข ๑ ผูคัด คา นที่ ๒
เปน ผูสมัครรับ เลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลอง เขตเลือกตั้ง ๑ หมายเลข ๓
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผูร อ งประกาศผลการเลือกตัง้ ใหผคู ดั คานทัง้ สองเปนผูไ ดรบั เลือกตั้ง
แต ป รากฏว า วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายทวี จอมทั น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น

/นายกเทศมนตรี

-๒นายกเทศมนตรีตําบลหนองลอง หมายเลข ๒ ยื่นคํารองคัดคานวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองลองและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลอง มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ผูร อ งดําเนินการสืบสวนแลวไดความวา เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา
นายดวงจันทร สารอิ่น และนายจุมป มโนวรรณ ซื้อเนื้อ ปลาและสุรามาเลี้ยงผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่บานนายจุมป เลขที่ ๑๖๓ /๓ หมูที่ ๘ ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
ตอมามี น ายประทีป ภูดอนตอง ใหเงินแกนายถาวร ปญญาโน และนายพรชัย ปญญาเหล็ก
คนละ ๑๐๐ บาท เปนการกระทําเพือ่ จูงใจผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผคู ดั คานทั้งสอง
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ มี ผ ลให ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองลอ งและสมาชิก สภาเทศบาล
ตําบลหนองลอง เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ขอใหมคี าํ สัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูคัดคานทั้งสองและใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองลองและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองลอง เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ใหม แทนผูค ดั คานทัง้ สองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
ผูคัดคานที่ ๑ ยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานที่ ๑ ไมไดกอ ใช จางวาน สนับสนุนหรือ
รูเ ห็นเปนใจในการกระทําทีผ่ รู อ งกลาวอางวาเปนการกระทําความผิด ผูค ดั คานที่ ๑ ไมเคยมีพฤติกรรม

/จัดเลี้ยง

-๓จัดเลี้ยงผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะโดยการกระทําดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลใดกระทําการ
จัดเลี้ยงและผูคัดคานที่ ๑ ไมมีพฤติกรรมในการใหเงินแกผูใด นายทวีทราบเหตุที่มารองคัดคาน
การเลือกตัง้ ตัง้ แตเกิดเหตุ แตไมไดมารองคัดคานการเลือกตัง้ กอนวันลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ แตอยางใด
ภายหลังเมื่อนายทวีทราบผลคะแนนวานายทวีไมไดรบั การเลือกตัง้ จึงมายืน่ คํารองคัดคานการเลือกตั้ง
ตอผูรอง อีกทั้งพยานที่อางเปนพยานบอกเลา ไมมีเงินของกลาง พฤติกรรมจึงไมนาเชื่อวาจะมีการ
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
แตอ ยา งใด นอกจากนี้ก ารเลือ กตั้ง ดัง กลา วเปน การเลือ กตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองลอง
ไมใ ชเปนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองลอง จึงเปนการเลือกตั้งในกรณีอื่น
นอกจากถึง คราวออกตามวาระการดํารงตําแหนง ตามปกติ ตามพระราชบัญ ญัติก ารเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ จึงไมถือเปน ความผิด
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานที่ ๒ ยื่นคํารองคัดคานวา คํารองคัดคานของนายทวีไมปรากฏวามีชื่อและ
ที่อยูข องผูถูก คัด คา นรวมทั้ง ไมมีก ารระบุชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น การรับ
คํารองคัดคานการเลือกตัง้ ในกรณีนจี้ งึ ไมชอบ การทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคาํ สัง่ อนุมตั กิ ารขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวนในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

/วาดวย

-๔วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔๕ การสืบสวนสอบสวน
จึง มิช อบดว ยกฎหมายและผูคัด คานที่ ๒ ไมไดเปนผูกอ สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหมกี าร
ฝาฝนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ ฯ ขอใหยกคํารอง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจคํารอง
และคําคัดคานทั้งสองกับสอบคูความเพิ่มเติมแลว เห็นวา คดีพอวินิจฉัยได จึงใหงดการไตสวน
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
รับฟงในเบือ้ งตนไดวา มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง จัดตัง้ องคการบริหารสวนตําบลหนองลอง
อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูนเปนเทศบาลตําบลหนองลอง ตัง้ แตวนั ที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เปนตนไป ตามเอกสารหมาย ค.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตาํ บลหนองลอง และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลองในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
ตามเอกสารหมาย ร.๑ หนาที่ ๑ ถึง หนาที่ ๔ ผูค ดั คานที่ ๑ เปนผูส มัครรับเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
ตําบลหนองลอง หมายเลข ๑ และผูค ดั คานที่ ๒ เปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกเทศบาลตําบลหนองลอง
เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ หมายเลข ๓ วัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ผูรอ งประกาศผลการเลือกตั้งวา
ผูค ดั คานทัง้ สองเปนผูไ ดรบั เลือกตัง้ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายทวี จอมทัน ผูส มัครรับเลือกตั้ง

/เปน นายกเทศมนตรี

-๕เปนนายกเทศมนตรีตําบลหนองลอง หมายเลข ๒ ยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองลองและการเลือกตัง้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลอง เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน มิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ย งธรรม ตามเอกสารหมาย ร.๑ หนาที่ ๙ ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จ จริง ไดค วามวา เมื่อวัน ที่ ๒๕ กุม ภาพันธ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา
นายดวงจันทร สารอิ่น และนายจุมป มโนวรรณ ซื้อเนื้อ ปลามาทําอาหารและซื้อสุรามาเลี้ยง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่บานนายจุมป เลขที่ ๑๖๓/๓ หมูที่ ๘ ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน มีนายประทีป ภูดอนตอง ใหเงินแกนายถาวร ปญญาโน และนายพรชัย ปญญาเหล็ก
คนละ ๑๐๐ บาท การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองลองและการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองลอ ง ตามประกาศลงวันที่ ๒๗ กุม ภาพัน ธ ๒๕๕๑ เปน การเลือกตั้งในกรณีอื่น
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
วรรคหนึง่ มีปญ หาตองวินจิ ฉัยวา การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลหนองลอง และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองลอง เขตเลือกตั้งที่ ๑ มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปน การฝาฝน ตอ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
ตามความเห็น ของผูรอ งหรือ ไม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อ งจัด ตั้ง องคก ารบริหาร

/สวนตําบลหนองลอง

-๖ส ว นตํา บลหนองล อ ง อํา เภอเวี ย งหนองล อ ง จั ง หวัด ลําพูน เปน เทศบาลตําบลหนองลอ ง
มี ส าระสําคัญวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองลอง
อําเภอเวี ย งหนองล อ ง จั ง หวัด ลําพูน เปน เทศบาลตําบลหนองลอ งและใหส มาชิก ภาพของ
สมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารสว นตําบลและนายกองคก ารบริห ารสว นตําบลพน จากตําแหนง
นับแตวัน ที่ไ ดมีป ระกาศจัดตั้ง เปน เทศบาลตําบลหนองลองเปนตนไป ตามเอกสารหมาย ค.๑
ตอมาวัน ที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลหนองลอง
อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน มีประกาศเรื่องใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํ บลหนองลอง
และสมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลหนองล อ ง ตามเอกสารหมาย ร.๑ หน า ที่ ๑ ถึ ง หน า ที่ ๔
พิเคราะหแลวการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหนองลองและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลอง
ตามประกาศดังกลาวเปน การเลือกตั้ง ที่ไมไดเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคสอง แตเปนการเลือกตั้งในกรณีอื่น กลาวคือ
มีการเลือกตั้งเพราะมีการยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัด ลําพูน เปน เทศบาลตําบลหนองลองโดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสภาพไป เมื่อตามขอเท็จจริงที่ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวน

/เพื่อหา

-๗เพื่อหาขอเท็จจริงไดความวา เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา
นายดวงจันทร สารอิน่ และนายจุมป มโนวรรณ ไปซือ้ เนือ้ และปลามาทําอาหารและซือ้ สุรามาเลี้ยง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่บานนายจุมป เลขที่ ๑๖๓/๓ หมูที่ ๘ ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน โดยในวันเวลาและสถานทีเ่ ดียวกัน นายประทีป ภูดอนตอง ใหเงินแกนายถาวร ปญญาโน
และนายพรชัย ปญญาเหล็ก คนละ ๑๐๐ บาท เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผคู ดั คานทัง้ สอง การกระทําการตามขอเท็จจริงดังกลาวจึงเปนการกระทําทีเ่ กิดขึน้ กอนมีการประกาศ
ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาตําบลหนองลองของผูอํานวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจําเทศบาลตําบลหนองลอ ง การกระทําตามขอ เท็จ จริง ดัง กลา วจึง ไมเ ปน การฝาฝน ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แตอยางใด
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายอนุสรณ
นายเกียรติวุฒิ
นายธีรวัฒน
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