คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต๑๔ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๗๓๙/๒๕๕๒

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

๒๐ เดื อ น ตุ ล าคม ๒๕๕๒
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายสําราญ มะโนจิตต

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผู ร อ งยื่ น คําร อ งว า เมื่ อ วัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือ กตั้ง

ประจําองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮอ งสอน อําเภอปางมะผา เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑
ผูคัดคานเปนผูสมัค หมายเลข ๑ และไดรับการเลือกตั้งตามประกาศผลการเลือกตั้งของผูรอง
ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายไพรสน ไพรเตนิธรรม ผูสมัครหมายเลข ๒
ยื่นคํารองคัดคานตอผูรองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๕๕๑ อางวาการเลือกตั้งดังกลาวมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ผูร อ งสืบสวนสอบสวนแลวไดความวา เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑

/ระหวางเวลา

-๒ระหวางเวลา ๑๙ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๓ นาฬิกา นายวัฒนา อาภาไพรวัลย ผูใ หญบา นหมูท ี่ ๑๒
ตําบลนาปูปอม ซึ่งเปนตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูคัดคานมอบเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งคือ
นายลอเสอ รุงเรืองตระกูล จํานวน ๔๐๐ บาท นายวันชัย วัฒนาธารทิพย จํานวน ๓๐๐ บาท
นายจะบู พรชัยธนสิน จํานวน ๒๐๐ บาท และนายจาบู โชติเวทยอนุกลู จํานวน ๔๐๐ บาท
เพื่อจูงใจใหบุคคลดังกลาวลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติ
การเลือ กตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และเปน
การกระทําเพื่อมุงประสงคตอผลใหผูคัดคานไดรับประโยชนโดยไดรับเลือกตั้งจากการกระทํานั้น
ทําให ก ารเลือ กตั้ง มิไ ดเ ปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม ขอใหมีคําสั่ง ใหเ ลือ กตั้ง สมาชิก
สภาองคการบริหารสว นจังหวัด แมฮอ งสอน อําเภอปางมะผา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม แทน
ผูคัดคานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ประกอบ
พระราชบัญญัติก ารเลือกตั้ง สมาชิกสภาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๗
ผูคัด คานยื่น คําคัด คานวา คํารอ งของผูรอ งเคลือบคลุม ผูคัดคานมิไดใหเงินแก
ตั ว แทน (หัวคะแนน) เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งแกผูคัดคานตามคํารอง
ขอใหยกคํารอง

/ทางไตสวน

-๓ทางไตสวนคูความทั้งสองฝายเสนอบันทึกคําพยานตอศาลแทนการมาเบิกความ
ของพยานตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ ไตสวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงเบือ้ งตน
ฟงไดวา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
แม ฮ อ งสอน อําเภอปางมะผา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผูคัดคา นเปน ผูสมัค รหมายเลข ๑ ไดรับ
การเลือกตั้งตามประกาศผลการเลือกตั้งของผูรองซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
หลังวันเลือกตั้งคือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ นายไพรสน ไพรเนติธรรม ผูส มัครหมายเลข ๒
ยื่น คํารอ งคัดคานตอผูรอ งวา การเลือกตั้งดัง กลาวมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรอง
สืบสวนสอบสวนแลวมีคาํ วินจิ ฉัยสัง่ การใหยนื่ คํารองตอศาลเพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมแทนผูค ดั คาน
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยประการแรกตามคําคัดคานของผูคัดคานวา คํารองของผูรอง
เคลื อ บคลุ ม หรื อ ไม เห็ น ว า คําร อ งของผู ร อ งบรรยายได ค วามโดยสรุ ป ว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๕๑ ระหวางเวลา ๑๙ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๓ นาฬิกา นายวัฒนา อาภาไพรวัลย
ผูใหญบานหมูที่ ๑๒ ตําบลนาปูปอม ซึ่งเปนตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูคัดคานไดใหเงินแก
นายเลอสอ รุง เรืองตระกูล จํานวน ๔๐๐ บาท นายวันชัย วัฒนาธารทิพย จํานวน ๓๐๐ บาท

/นายจะบู

-๔นายจะบู พรชัยธนสิน จํานวน ๒๐๐ บาท และนายจาบู โชติเวทยอนุกลู จํานวน ๔๐๐ บาท
เพื่อ จูง ใจใหบุคคลทั้งสี่ล งคะแนนเลือกตั้งแกผูคัด คา น อัน เปน การฝาฝน ตอพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และเปนการกระทําเพื่อมุงประสงค
ตอ ผลใหผูคัด คา นไดรับ ประโยชนโดยไดรับ เลือกตั้ง จากการกระทํานั้น ทําใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน อําเภอปางมะผา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม แทนผูคัด คาน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ประกอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ เห็นไดวาคํารองของผูรอง
ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพือ่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหม โดยระบุขอ เท็จจริง
ที่เกี่ยวของพรอมทั้งเหตุผ ลสนับสนุน โดยชัดแจง และอางมาตราของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เหตุใ นคํารอ ง ชัด แจง เพีย งพอที่ผูคัด คา นจะเขาใจและตอสูค ดีไ ดถูก ตอ งชอบดว ยระเบียบ
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ แลว
หาเปนการเคลือบคลุมดังที่ผูคัดคานอางไม คําคัดคานขอนี้ของผูคัดคานฟงไมขึ้น
คดีมีปญ หาตองวินิจฉัย ตอ ไปวา มีเหตุใ หตองจัดการเลือกตั้งใหมตามคํารองของ
ผูร อ งหรือไม เห็นวา ผูร อ งมีคาํ วินจิ ฉัยสัง่ การตามเอกสารลําดับที่ ๕๐ ในสํานวนสืบสวนสอบสวน

/ของผูรอง

-๕ของผูรองวา นายวัฒนา อาภาไพรวัลย ใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งคือนายลอเสอ ๔๐๐ บาท
นายวันชัย ๓๐๐ บาท นายจะบู ๒๐๐ บาท และนายจาบู ๔๐๐ บาท เพือ่ จูงใจใหบคุ คลดังกลาว
ลงคะแนนเลือกตั้งแกผูคัดคานอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ย งธรรม แตคําวินิจ ฉัย สั่ง การไมปรากฏหลักฐานวาผูคัด คา นซึ่ง เปน ผูไ ดรับ เลือกตั้ง
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังกลาวของนายวัฒนาอยางใด นอกจากนี้ยังปรากฏจากสํานวน
สืบสวนสอบสวนของผูร อ งตอไปวา นายวันชัยและนายจะบูม ไิ ดลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผคู ดั คาน
ในขณะที่ผ ลการนับคะแนนเลือกตั้งผูคัด คานไดคะแนน ๑,๓๙๐ คะแนน สวนนายไพรสน
ผูยื่นคํารองคัดคานไดคะแนน ๑,๒๙๓ คะแนน เปนทีเ่ ห็นไดวา หากนายวัฒนากระทําการดังกลาว
จริง ก็มิไ ดเ ปน เหตุสําคัญ ที่ทําใหผูคัด คา นไดรับ การเลือกตั้ง ดังนั้น แมจะฟง ตามคํารอ งวา
มีการกระทําอัน เปน การฝาฝนมาตรา ๕๗ เปน เหตุใ หการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ย งธรรมก็ต าม แตเมื่อ การกระทํานั้น มิไ ดเ กี่ย วขอ งกับผูคัด คา น หรือมิไ ดเ ปน เหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูคัดคานไดรับเลือกตั้ง จึงไมเปนเหตุใหตองจัดการเลือกตั้งใหมตามคํารอง
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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