คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๗/๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่ ๒๒๙๙/๒๕๕๒

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

๓๑ เดื อ น สิ ง หาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายบุญเชิด พรมศร

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่นคํารองวา ผูรองมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี

การเลือกตั้งใหเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ยงธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการ
เลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปางในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีนายบุญเชิด พรมศร ผูคัดคาน
เปน ผูส มัค รสมาชิก สภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด ลําปาง หมายเลข ๒ เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒
อําเภอหางฉัต ร ผูคัดคาน เปน ผูไดรับการเลือกตั้งโดยได ๖,๔๓๕ คะแนน สวนนายฐิติพงศ
ธรรมใจ ผูสมัครรับการเลือกตั้งหมายเลข ๑ ได ๖,๔๐๕ คะแนน ผูรองประกาศผลการเลือกตัง้
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ใหผูคัดคานเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

/อําเภอหางฉัตร

-๒อําเภอหางฉัตร เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหนับคะแนนเลือกตั้งใหม
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกตัง้ ใหม นายฐิตพิ งศได ๖,๒๗๕ คะแนน
ผูคัดคานได ๖,๒๕๗ คะแนน วันที่ ๑๙, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานยื่นคํารองคัดคานวา
การนับคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอหางฉัตร เขตเลือกตัง้ ที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะเมื่อมีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม มีบัตรเสียแตกตางกันมาก กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไมดําเนินการตามขั้นตอน
และขาดความรอบคอบแตคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา กรรมการนับคะแนนดําเนินการนับ
คะแนนเลือกตั้งไปตามอํานาจหนาที่และปฏิบัตไิ ปโดยความสุจริตและเทีย่ งธรรม แตคณะกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้งพบวา จํานวนผูมีสิทธิเ ลือกตั้ง ที่ม าใชสิทธิเ ลือกตั้ง กับ จํานวนบัตรเลือกตั้ง
ไมตรงกัน โดยมีจํานวนบัตรเลือกตั้งมากกวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งอยู ๓ ใบ จึงเปนเหตุ
นา เชื่อ วา การเลือ กตั้ง เมื่อ วัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ มิไดเปน ไปโดยสุจริต และเที่ย งธรรม
จึ ง เห็น ควรใหมีการเลือกตั้ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารสว นจัง หวัด ลําปาง อําเภอหา งฉัต ร
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ ใหม แทนผู คั ด ค า น ตามมาตรา ๙๗ แห ง พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

/ผูคัดคาน

-๓ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา การขอใหนับคะแนนใหมไมปรากฏขอเท็จจริงวาการเลือกตั้ง
เปนไปโดยไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมแตประการใด ทั้งผูรองไมไดตั้งอนุกรรมการสอบสวนวา
การเลือกตั้งในวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ มีพฤติการณที่ไมสุจริตและไมเที่ยงธรรมหรือไม
อยางไร คํารองของผูรองจึง ไมมีน้ําหนัก การนับคะแนนใหมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
โดยนายประเสริฐ สัน บุญเปง กับพวกมิไดปฏิบัติต ามขั้น ตอนของขอกําหนดคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการกําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔ และขอ ๕ กลาวคือ ทําการนับจํานวน
บัตรเลือกตั้งทั้งหมดไปกอนจนกระทั่งพบวาบัตรเลือกตัง้ ขาดหายไปอีกจํานวน ๔๐ ใบ แทนทีจ่ ะนับ
จํานวนบั ต รเลื อ กตั้ง ใหถูก ตอ งตรงกับ รายงานการสง หีบ บัต รและเอกสารหลัก ฐานเกี่ย วกับ
การเลือกตั้ง อีกทั้งปลอยใหนายฐิติพงศ ธรรมใจ ซึ่งเปนผูสมัคร หมายเลข ๑ กับพวกเขาไป
ทักทวงในคูหาหรือสถานที่นับ คะแนนไดตลอดเวลายอมเปดโอกาสใหผหู นึง่ ผูใ ดนําบัตรเลือกตั้ง
ไปใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อประสงคที่จะใหมีบัตรเลือกตั้งเกินกวาจํานวนผูทมี่ าใชสทิ ธิเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามการมีบัตรเลือกตั้งเกินจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน ๓ ใบนั้น ผูรองสามารถตรวจสอบความถูกตองของจํานวนบัตรเลือกตั้งไดงายโดยตรงกับ
บัญชีร ายชื่อ ผูม าใชสิท ธิที่มีผูเ ลือ กตั้ง ลงลายมือชื่อ ไว ทั้ง หากมีบัต รเลือกตั้ง เกิน กวา จํานวน

/ผูม าใชสิท ธิเ ลือกตั้ง

-๔ผูม าใชสิท ธิเ ลือ กตั้ง เปน กรณีขอ ยกเวน ตามพระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๔ ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปางจะตองจัดใหมีการนับคะแนนใหมเพียงอยางเดียว หากในการนับคะแนนใหม
ในครั้งนี้ยังคงพบวาผลการนับคะแนนยังไมตรงอีก คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปางมีหนาทีต่ อ งรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อใหผูรองพิจารณาสั่ง
ตามทีเ่ ห็นสมควร แตนายสุวทิ ย เล็กกําแหง ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปางกับพวกกับนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดลําปาง
และเสนอตอผูรองทันทีโดยไมไดมีการใหนับคะแนนใหมแตประการใด จึงเปนการไมไดปฏิบัติ
ไปตามขั้น ตอนและวิธีการที่ก ฎหมายกําหนด ผูคัด คา นมิไดกอ ใหเกิด ความผิดพลาดดังกลาว
หรือมีพฤติการณสอไปในทางที่ทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตหรือไมเทีย่ งธรรมแตอยางใด
การที่ ผู ร อ งมี คํา สั่ ง ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม ก อ ให เ กิด ความเสียหายแกผูคัด คา นและสิ้น เปลือ ง
งบประมาณของชาติบานเมืองเปนไปโดยไรประโยชนและผูคัดคานตองสิ้น เปลืองเงินที่จําตอ ง
ใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นผูรองจึงไมมีอํานาจรอง ขอใหยกคํารอง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจคํารอง
คําคัดคาน กับสอบคูความเพิ่มเติมแลวเห็นวาคดีพอวินิจฉัยได จึงใหงดการไตสวน

/ศาลอุทธรณภาค ๕

-๕ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
รั บ ฟ ง ได ใ นเบื้ อ งต น ว า คณะกรรมการการเลื อกตั้ง จัดใหมีก ารเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคก าร
บริห ารสว นจังหวัดลําปาง อําเภอหางฉัตร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในวัน ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑
มีน ายฐิติพงศ ธรรมใจ เปนผูสมัครหมายเลข ๑ ผูคัดคานเปนผูสมัครหมายเลข ๒ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอหางฉัตร เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ตอมาคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง มี ม ติ ใ นการประชุมครั้งที่ ๑๔๙/๒๕๕๑ ใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม ในวันที่
๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ผลการนับคะแนนปรากฏวา นายฐิติพงศเปนผูไดคะแนนอยูในเกณฑ
ที่จะไดรับการเลือกตั้ง สวนผูคัดคานไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการเลือกตั้ง วันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๑ และวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดลําปางวา ในการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
อําเภอห า งฉั ต ร เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ ใหม มิ ไ ดเ ปน ไปโดยชอบดว ยกฎหมายเปน การฝา ฝน
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๑,
๑๑๕ ปรากฏวามีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นตามที่ผูคัดคานยื่นคําคัดคาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ ปรากฏวาผูค ดั คานได

/๖,๔๓๕ คะแนน

-๖๖,๔๓๕ คะแนน นายฐิติพงศได ๖,๔๐๕ คะแนน จํานวนบัตรเสีย ๖๒๑ ใบ ตามเอกสารหมาย
ร.๑ หนา ๒๗๘ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง (วันที่
๑๘ ธัน วาคม ๒๕๕๑) ผูคัดคานได ๖,๒๕๗ คะแนน นายฐิ ติ พ งศ ไ ด ๖,๒๗๕ คะแนน
จํานวนบัต รเสีย ๙๓๒ ใบ มีจํานวนบัตรเลือกตั้งมากกวาจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ๓ ใบ
ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีม ติใ หช ะลอการประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งใหมตามมติ
คณะกรรมการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๒ เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๒๕๐ และโทรสาร เอกสารหมาย
ร.๑ หนา ๒๘๐ มีปญหาวา มี เ หตุ ส มควรให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารสวน
จั ง หวั ด ลําปาง อําเภอหา งฉัต ร เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ ใหมแ ทนผูคัด คา นตามคําวินิจ ฉัย สั่ง การ
คณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ ๗๓๑/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หรือไม เห็นวา
เมื่ อ มี ก ารนั บ คะแนนเลื อ กตั้ง สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนจัง หวัดลําปาง อําเภอหางฉัต ร
เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ใหม ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
(ใหม ) ว านายฐิ ติ พงศ ไ ด ๖,๒๗๕ คะแนน ผูคัดคานได ๖,๒๕๗ คะแนน จํานวนบัตรเสีย
๙๓๒ ใบ มีจํานวนบัตรเลือกตั้งมากกวาจํานวนผูม าใชสิทธิเลือกตั้ง ๓ ใบ ตามเอกสารหมาย
ร.๑ หนา ๑๐๒ จากรายงานการสืบสวนตามขอวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปไดวา
ไมปรากฏพยานหลักฐานวาผูคัด คา น กระทําการบังคับ ขูเข็ญ หรือขัดขวางการปฏิบัติห นา ที่

/ของคณะกรรมการ

-๗ของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง สวนในกรณีบัตรเสียที่มีมากกวาเดิมคณะกรรมการเลือกตั้ง
วิ นิ จ ฉั ย ว า เนื่ อ งมาจากการวิ นิ จ ฉั ย บั ต รเลื อ กตั้ ง ผิ ด พลาด และกรณี ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
คณะกรรมการนับคะแนนก็ไดความวาคณะกรรมการนับคะแนนดําเนิน การไปตามอํานาจหนาที่
และปฏิบัติหนาที่ดว ยความสุจริต และเที่ยงธรรม ไมมีพยานหลักฐานใดที่จะสนับสนุนใหเชื่อวา
คณะกรรมการนับคะแนนคนใดจงใจ ละเวน หรือปฏิบัติหนาที่หรือกระทําอันมิชอบที่เปนคุณ
หรื อ โทษแก ผู ส มั ค รใด ดั ง นั้ น การนั บ คะแนนใหมดัง กลา วจึง ไมเ กี่ย วขอ งกับ ผูส มัค รหรือ
คณะกรรมการนับคะแนน แตการนับคะแนนใหมปรากฏวานายฐิติพงศได ๖,๒๗๕ คะแนน
ผูคัดคานได ๖,๒๕๗ คะแนน ผลของการนับคะแนนทําใหมีการเปลีย่ นแปลงผูไ ดรบั การเลือกตัง้
ยอมไมเที่ยงธรรมแกผูสมัครรับการเลือกตั้ง เมื่อผลคะแนนของนายฐิติพงศได ๖,๒๗๕ คะแนน
ผูคัดคานได ๖,๒๕๗ คะแนน ผลคะแนนดังกลาวจึงเปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับการเลือกตั้ง
เป น การทํ า ให ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํา ปาง อํา เภอห า งฉั ต ร
เขตเลื อ กตั้งที่ ๒ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ วรรคแรก
จึงมีคาํ สัง่ ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอหางฉัตร
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม.
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