คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่

ลต ๒๑, ๒๒ /๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๕๖ - ๒๘๕๗ /๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลอุทธรณภาค ๕
วันที่ ๒๙ เดือน

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ความคดีเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายประยูร

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

แกวเดียว

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายประยูร

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

แกวเดียว

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม

คดีทั้งสองสํานวน ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง มีคําสั่งใหพิจารณารวมกัน
คดีทั้งสองสํานวนผูรองยื่นคํารองไดความวา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองเขลางคนครประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล

/เมืองเขลางคนคร

- ๒ เมืองเขลางคนครในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูคัดคานเปนผูสมัค รหมายเลข ๖ ตอมาวัน
ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จาสิบเอกสิทธิศักดิ์ แปงสาย ผูสมัครหมายเลข๗ นายธวัชชัย สุปนะ
ผูสมัครหมายเลข ๘ นายศุภกิจ หอมแกนจันทร ผูสมัครหมายเลข ๙ นายบุญสิน ศรียอด
ผูสมัครหมายเลข ๑๐ นายปรีชา บนปนเชื้อ ผูสมัครหมายเลข ๑๑ และนายบุญสง ทิวงค
ษา ผูสมัครหมายเลข ๑๒ ยื่นคํารองคัดคานวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค
นคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคาน มิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กลาวคือ ผูคัดคานมีชื่อเปนประธานการจัดงานทําบุญผาปาสามัคคี
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบานโทกหัวชางในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ และในวันดังกลาวผู
คัดคานบริจาคเงินจํา นวน ๖,๖๓๘ บาท ใหแ กโ รงเรีย นบา นโทกหัว ชา ง และไดจัด เลี้ย ง
อาหารแกผูมารวมงาน โดยปดปาย “รานจีนา – คาราโอเกะ” ซึ่งเปนรานของผูคัดคานไวใน
บริเวณงานดวย ทั้งนี้เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน อันเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๕๗ เหตุเ กิด ที่ หมูที่ ๓ ตํา บลพระบาท อํา เภอเมือ งลํา ปาง จัง หวัด ลํา ปาง ขอใหศ าล
มีคํา สั่ง ใหมีก ารเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง เขตเลือกตั้ง
ที่ ๓ จังหวัด ลําปาง แทนผูคัด คา น และเพิก ถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ง ของผูคัด คา นเปนเวลา ๑ ป

/ผูคัด คา น

- ๓ ผูคัด คา นยื่น คําคัด คา นและแกไขคําคัดคา นวา

ผูคัด คา นเปนศิษ ยเ กา ของโรง

เรีย นบานโทกหัวชาง และไปรวมงานของโรงเรียนทุกปแตผูคัดคานไมไดบริจาคเงินจํานวน ๖,๖๓๘
บาท ใหแกโรงเรียนบานโทกหัวชาง และผูคัดคานมิไดจัดเลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานเพื่อเปน
การจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนใหแกตนเอง ขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง ไตสวนแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดในเบื้องตนวา
เมื่อวัน ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง ประจําเทศบาลเมืองเขลางค
นครประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ในวันที่ ๘

มิถุนายน

๒๕๕๑ โดยผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร เขตเลือก
ตั้งที่ ๓ หมายเลข ๖ ตอมาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
การเลือกตั้งใหผูคัดคานเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร แตเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางคนคร เขตเลือกตั้งที่๓ หมายเลข ๗
ถึง ๑๒ คัดคานวา การเลือกตั้งดังกลาวมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากในวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ในงานทอดผาปาสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบานโทกหัวชาง
ผูคัดคานบริจาคเงินใหโรงเรียนบานโทกหัวชางจํานวน ๖,๖๓๘ บาท และนําอาหารคือ ยําวุนเสน
มาจัดเลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานโดยปดปาย“รานจีนา – คาราโอเกะ” ซึง่ เปนรานของผูคัดคาน

/ไวในบริเวณงาน

- ๔ ไวในบริเวณงาน เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนใหผูคัดคาน ผูรองสืบสวนสอบสวนแลว
เห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดตามที่มีผูคัดคาน จึงมีมติใหมีการเลือกตั้งใหม และเพิกถอนสิทธิเลือก
ตั้งของผูคัดคานมีกําหนด ๑ ป
พิเคราะหแลว ปญหาตองวินิจฉัยตามคํารองมีวา ผูคัดคานใหเงินจํานวน ๖,๖๓๘
บาท แกโรงเรียนบานโทกหัวชางและจัดเลี้ยงอาหารแกผูมารวมงานทอดผาปาของโรงเรียนบานโทก
หัวชาง อันอาจเปนเหตุใ หมีก ารเพิก ถอนสิทธิเ ลือ กตั้งผูคัด คา นและจัด ใหมีก ารเลือกตั้ง ใหม
หรือไม ในสว นการมอบเงินใหโ รงเรีย นบา นโทกหัว ชา งนั้น ไดค วามจากพยานที่ผูรอ งนําเขา
ไตสวนปากนายศรีรัตน ใจวะนะ พิธีกรบนเวทีในงานทอดผาปาโรงเรียนและนายศิวะชัย พรหม
จันทร ผูอํา นวยการโรงเรีย นบา นโทกหัว ชา งวา ในคืน วัน งานทอดผา ปา ผูคัด คา นไมไ ด
มอบเงิน ใหโ รงเรีย นแตป ระการใด ซึ่ง ขอ เท็จ จริง ดัง กลา วตรงกับ ที่พ ยานทั้ง สองปากเคยให
การไว ต อ คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงมีน้ําหนักใหรับฟงวาสําหรับรายชื่อในใบรายรับจากผู
บริจาคผาปา ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ระบุชื่อรานจีนา – ยูฟา คาราโอเกะ และจีนา คาราโอเกะ
ซึ่งผูร องอางวาเปนรานของผูคัดคานบริจาคเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท และ ๑,๖๓๘ บาท
ตามลําดับนั้นก็ไดความจากคําใหการของพยานผูรองปากนางกัลยา รินแกวงาม ผูจัดทําเอกสารดัง
กลาว ตามที่ปรากฏในบันทึกถอยคําพยานวา เมื่อทางโรงเรียนไดรับเงินบริจาคแลวจะลงบั
ก็ ญชีรายชื่อ

/ผูบริจาค

- ๕ ผูบริจาคไวเปนหลักฐานทุกครั้ง รวมทั้งรายการดังกลาวดวย แตมิไดเปนของรานจีนา ฯ แตผเดีู ยว
จะเปนของพนักงานและประชาชนที่กลุม จีนา ฯ ไดแจกซองรวมทําบุญไปใหในกลุมรวมกัน
ใสมาในถุงพลาสติกขนาดใหญ

โดยพยานไมไดลงรายละเอียดรายชื่อของแตละซองที่นํามารวมทํา

บุญ ลงไวแตในนามกลุมจีนา ฯ ที่รับ ซองไปจากโรงเรียนเทานั้น ซึ่งเจือสมกับที่ผูคัดคานนํา
สืบวา ผูคัดคานไมไดมอบเงินใหโรงเรียน แตเงินดังกลาวเปนเงินของผูที่รวมทําบุญ สวนการจัดี้ยเลง
อาหารแกผูมารวมงานทอดผาปานั้นก็เชนกัน พยานผูรองที่นําเขาไตสวนไมมีพยานปากใดเบิความ
ก
เลยวาผูคัดคานนําอาหารมาจัดเลี้ยงตามที่ผูรองอาง
ของผูรองและผูคัด คา นที่เ บิก ความยืน ยัน วา

แตกลับไดความจากนางวันนาพยานรวมกัน

ยําวุน เสน ที่นํามาจัด เลี้ย งพยานเปนผูนํามา

เลี้ย งในนามของกลุม แมบานที่เปนศิษยเกาของโรงเรียนไมเกี่ยวกับผูคัดคาน พยานหลักฐานที่ผู
รองนําเขาไตสวนจึงฟงไมไดวา ผูคัดคานมอบเงินใหโรงเรียนบานโทกหัวชางและจัดเลี้ยงอาหาร
แกผูมารวมงานทอดผาปาของโรงเรียนบานโทกหัวชาง

ดังนั้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองเขลางคนคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ในสวนที่เกี่ยวกับผู
คัดคานจึงมิไดเปนไปโดยไมสุจริตและไมเที่ยงธรรมดังที่ผูรอ งอาง กรณีไมมีเหตุที่จ ะมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูคัดคาน และจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นางจุฑามาศ วงศศิวะวิลาส
นายราเชนทร วัชรพงศ
นายกีรติ เชียงปวน
นริศรา/พิมพ/ทาน

