คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๘/๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๕๙๖/๒๕๕๒

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
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

ระหวาง

เรื่อง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายนิพนธ ใจวงค

ผูคัดคาน

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารอ งวา ผูรอ งมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมี

การเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูอ าํ นวยการเลือกตั้ง
ประจําองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด เชีย งใหม ประกาศใหมีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองคก าร
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม อําเภอแมอาย ในวัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อวัน ที่ ๓
มิถุน ายน ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งใหผูคัด คานเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม อําเภอแม อ าย เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
นายสมาน ทองสุข และนายเย็น อองคํา ผูมีสิทธิเลือกตั้งยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายหลา สิทธิ ใหเงินแกนายสมาน จํานวน

/๖๐๐ บาท

-๒๖๐๐ บาท และนายเฉลิมพรหรือสมพร จองแสง ใหเงินแกนายเย็นจํานวน ๒๐๐ บาท เพื่อจูงใจ
ใหน ายสมานและคนในบานนายสมานอีก ๒ คน และนายเย็น ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให
ผูคัดคาน การกระทําของนายหลาและนายเฉลิมพร เปนการฝาฝนมาตรา ๕๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การเลือ กตั้ง สมาชิก สภาทอ งถิ่น หรือ ผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อัน เปน ผลใหผูคัด คา น
ไดรับประโยชนแ ละทําใหการเลือกตั้ง ครั้งนี้มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่ง
ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมอาย เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ใหม
แทนผู คัด คา น ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙
ประกอบพระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๗
ผูคัดคานยื่นคํารองคัดคานวา นายหลา สิทธิ และนายเฉลิมพรหรือสมพร จองแสง
ไมไดใหเงินแกนายสมานและนายเย็น การรองคัดคานของบุคคลดังกลาวเปนความเท็จ ขอใหยกคํารอง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจคํารอง
และคําคัดคานแลว ผูรองแถลงขออางสรรพเอกสารที่อนุกรรมการการเลือกตั้งสอบสวนไวใน
สํานวนเปน พยาน สวนผูคัด คานแถลงติดใจถามคานพยานผูรอง สวนนายสมาน ทองสุข กับ
นายเย็น อองคํา นอกนั้น ขอถือเอาคําใหการพยานของผูคัดคานที่ไดใหการไวตออนุกรรมการ
การสอบสวนเปน พยาน

/ศาลอุทธรณ

-๓ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนพยานผูรอง โดยใหผูคัดคานถามพยาน
ปากนายสมาน ทองสุข และนายเย็น อองคํา รวมทั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
เบื้อ งตน ฟง ไดวา เมื่อ วัน ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ผูอํานวยการเลือกตั้ง ประจําองคการบริหาร
สว นจังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอแม อ าย เขตเลือ กตั้ง ที่ ๑ ในวัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัด คา นเปน ผูรับ สมัค ร
สมาชิกดังกลาวไดหมายเลข ๑ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายสมาน ทองสุข และนายเย็น
อองคํา ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา นายหลา สิทธิ ใหเงินแกนายสมาน จํานวน ๖๐๐ บาท
โดยบอกวาที่บานนายสมานมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๓ คน ใหคนละ ๒๐๐ บาท ใหลงคะแนน
ใหผูคัดคาน และในเวลาเดียวกันนายเฉลิมพรหรือสมพร จองแสง ใหเงินแกนายเย็น จํานวน
๒๐๐ บาท ใหลงคะแนนใหผูคัดคาน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง

/ใหผูคัดคาน

-๔ใหผูคัด คานเปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมอาย เขตเลือกตั้งที่ ๑
มีปญหาตอ งวินิจ ฉัย วา การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคก ารบริห ารสวนจังหวัดเชียงใหมดังกลาว
มิไ ดเ ปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม อัน เปน การฝา ฝน พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ตามคํารองหรือไม ในสวนของ
นายสมานนั้นจากคําเบิกความตอบคําถามคานทนายผูคัดคาน นายสมานเบิกความวา พยานไมเคย
ไดรับเงิน จํานวน ๖๐๐ บาท จากนายหลา ความจริงมีอยูวา นางฟองจันทร ยิ่งเจริญ สมาชิก
สภาจังหวัดเชียงใหมพาพยานไปที่สํานัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหมโดยมี
นายทองสุข บุษดี ผูใ หญบานหมูบานเดียวกับพยาน บอกพยานกรอกขอความในแบบฟอรม
การรองเรียน ฉบับลงวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามคําแนะนําของนายทองสุข แลวให
คาจางพยานจํานวน ๑,๐๐๐ บาท ศาลตรวจบันทึกคําใหการนายสมานที่ใหการตออนุกรรมการ
การสอบสวนประจําจังหวัดเชียงใหม ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และ ๗ มิถุนายน
๒๕๕๑ แลว ปรากฏวา คําใหการของนายสมานในบัน ทึกดัง กลาวขัด คําเบิก ความในชั้น ศาล

/กลาวคือ

-๕กลาวคือ ในบันทึกทั้งสองฉบับนายสมานใหการวา นายหลาใหเงินจํานวน ๖๐๐ บาท แกนายสมาน
พรอมทั้งพูดวา หัวละ ๒๐๐ บาท สําหรับ ๓ คน ในบานนายสมานใหชวยเบอร ๓ ซึ่งหมายถึง
ผูคัดคาน จึงมีปญหาวา คําเบิกความของนายสมานในชั้นศาลหรือถอยคําที่ใหไวตออนุกรรมการ
การสอบสวนอยางใหนเปนความจริง ในบันทึกฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายสมาน
ใหการวา เมือ่ การเลือกตัง้ ผานพนไปแลว นายสมานนําเรือ่ งดังกลาวไปเลาใหนางฟองจันทร ยิง่ เจริญ
ผูส มัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขตเดียวกัน หมายเลข ๒ ซึง่ รูจ กั และสนิทสนมกันฟง
เมื่อ ปรึก ษากัน แลว จึง นําเรื่อ งมาแจง ตอ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง สวนบัน ทึกฉบับลงวัน ที่
๗ มิถุน ายน ๒๕๕๑ นายสมานใหการวา หลังจากผานวัน เลือกตั้ง ไปแลวประมาณ ๑๐ วัน
ตนไดไ ปเลา เรื่อ งดัง กลา วใหน ายทองสุข บุต รสดี (นา จะเปน บุษ ดี) ผูใ หญบานหมูที่ ๓.ฯ
เรื่องที่ไดรับ เงิน จากนายหลาพรอมกับมอบเงินใหนายทองสุข จากนั้นนายทองสุขพานายสมาน
ไปพบนางฟองจันทรแลวจึงพากันไปแจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอนี้นายทองสุข บุษดี

/ใหการตอ

-๖ใหการตออนุกรรมการสืบสวนวา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายสมานไปพบตนและ
เลาเรื่องที่นายหลาใหเงินจํานวน ๖๐๐ บาท ใหเลือกผูคัดคาน นายทองสุขจึงพานายสมานไปพบ
นางสุ มิ ต รา แลวนัดกัน ไปพบคณะกรรมการเลือกตั้งวัน รุง ขึ้น เห็น วา บัน ทึกคําใหการของ
นายสมานกับของนายทองสุขนั้น มีขอพิรุธ กลาวคือ คําใหการฉบับลงวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๑ นายสมานใหการวา หลังเลือกตั้ง แลว ไปเลาใหน างฟองจัน ทร ยิ่ง เจริญ แลวจึง ไป
แจงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตตามคําใหการฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายสมาน
กลับใหการวา หลังเลือกตั้งผานไป ๑๐ วัน ตนไปเลาใหน ายทองสุขฟง แลวจึงพากัน ไปพบ
นางฟองจันทร สวนนายทองสุขกลับใหการวา หลังจากนายสมานมาเลาใหฟง จึงรายงานทางโทรศัพท
ใหน างสุมิตรา แกวประเพณี ทราบ แลวนางสุมิตรามาพบใหนายสมานเลาเรื่องที่นายสมาน
รับเงินจากนายหลาฟง แตคณะกรรมการการเลือกตัง้ ก็มไิ ดสอบคําใหการนางสุมติ รากับนางฟองจันทร
ไวใ หก ระจา งชัด วา ขอ เท็จ จริง เปน อยา งไร ผูรอ งคงมีแ ตบัน ทึก คําใหก ารของนายสมานและ

/นายทองสุข

-๗นายทองสุขซึ่งมีขอแตกตางกันในสาระสําคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ไดรับแจงจากนายสมานเปนพิรุธ
ไมนา เชื่อ ถือ เมื่อขอเท็จจริงที่เกี่ย วกับนายสมานในชั้น ศาลรับฟงไมได ในชั้น คณะกรรมการ
การสืบสวนสอบสวนก็มีพิรุธไมนาเชื่อถือ พยานหลักฐานของผูรองในสวนที่เกี่ยวกับนายสมาน
จึงฟงไมไดวานายหลากระทําการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๑) ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อันมุงประสงคตอผลใหผูคัดคานไดรับประโยชน
ตามคํารอง
ในสวนของนายเย็น อองคํา เคยใหการในชั้นสืบสวนสอบสวนถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรก
วัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ วานายสมพร จองแสง
ใหเงิน นายเย็น ๒๐๐ บาท เพื่อใหลงคะแนนใหผูคัด คา น นายเย็น ไมลงคะแนนใหผูคัดคาน
แตลงคะแนนใหผสู มัครหมายเลข ๒ สวนเงินทีไ่ ดรบั จากนายสมพร นายเย็นเก็บติดตัวไวไมไดใชจาย
และครั้งที่ ๓ ใหการไวเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วานายไพบูลย บุษดี กับนายศิวกร
ศรีชัย เปนผูบงการ ตอนแรกนายเย็นจะไปถอนคํารองเรียนแตเมื่อไปถึงก็เปลี่ยนใจใหความจริง

/ตอคณะ

-๘ตอคณะอนุกรรมการ แตนายเย็นกลับใหการครั้งที่ ๓ วาในวันเลือกตั้งนายเย็นลงคะแนนใหกับ
หมายเลข ๓ สว นเงิน จํานวน ๒๐๐ บาท ที่น ายเย็น มอบใหอ นุก รรมการสืบสวนสอบสวน
นายเย็นบอกวาเงินที่นายสมพรใหตนไดใชไปหมดแลว สวนเงินที่มอบใหพนักงานสืบสวนและ
สอบสวนเปนเงินที่นางตอยหรือนางสุมิตรา แกวประเพณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทาตอนเปนผูมอบใหตนในวันที่ไปแจงเหตุตอคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง สวนนายไพบูลยกับ
นายศิวกร ศรีชัย พยานผูรองใหการวา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายเย็นมาเลาเรื่องที่
นายสมพรใหเงิน จํานวน ๒๐๐ บาท เพื่อลงคะแนนใหเบอร ๓ ตอมาวัน ที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๑ นายไพบูลยกับนายศิวกรนัดใหนายเย็นมาเลาใหนางสุมิตราฟงอีก นายไพบูลยแนะนําให
นายเย็น เก็บเงิน จํานวน ๒๐๐ บาท ไวกอน วัน รุงขึ้น นายไพบูลย นายศิวกร และนางสุมิตรา
จึงพานายเย็นไปรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นวา คําใหการของนายเย็นครั้งแรกและ
ครัง้ ทีส่ องเกีย่ วกับเรือ่ งการลงคะแนนใหผสู มัครและเงินทีอ่ า งวาไดรบั มาขัดกับคําใหการครัง้ ที่ ๓

/เปนพิรุธ

-๙เปนพิรุธไมนาเชื่อถือ ผูรองก็มิไดนํานางสุมิตรามาสอบปากคํา ตามขออางของนายเย็นครั้งที่ ๓
หรื อ นํามาเบิ ก ความต อ ศาลว า ข อ เท็จจริง เปน อยางไร ทางพิจารณาไดความจากคําเบิกความ
ตอบถามคานทนายผูคัดคานวา นางสุมิตราเปนเลขานุการของนางฟองจันทรและเปนผูสนับสนุน
นางฟองจันทร ผูสมัครหมายเลข ๒ ซึ่งเปนคูแขงของผูคัดคาน นอกจากนี้ยังไดความจากคําใหการ
ของนายสมาน นายทองสุข นายไพบูลย และนายศิวกร พยานผูรองวา ในการรองเรียนครั้งนี้
นางฟองจันทรและนางสุมิตรามีสวนรวมในการพานายสมานและนายเย็นมารองเรียนที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งดวย ในชั้นพิจารณาผูรองก็มิไดขออนุญาตศาลถามนายเย็นวา เหตุใด
จึง ใหก ารครั้ง ที่ ๓ แตกตา งจากครั้ง แรกและครั้งที่ ๒ สวนผูคัด คานใหการปฏิเสธมาตลอด
และมี น ายหล า สิท ธิ กับ นายสมพร จองแสง มาใหก ารเปน พยานตอ คณะอนุก รรมการ
การสืบ สวนสอบสวนปฏิเ สธวา ไมเ คยใหเ งิน แกน ายสมานและนายเย็น นอกจากนี้แ ลว ผูรอ ง
ไมมีพ ยานอื่น ไดรูเ ห็น การกระทําของนายหลาและนายสมพรอีก พยานหลักฐานในสวนของ

/นายเย็น

- ๑๐ นายเย็น จึงไมมีน้ําหนักอัน ควรเชื่อวา นายสมพรกระทําการฝาฝน มาตรา ๕๗ (๑) ตามคํารอง
ของผูรอง ผูรองจึงไมมีสิทธิขอใหศาลอุทธรณภาค ๕ สั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมอาย เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม แทนผูคัดคาน
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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