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ความคดี เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายอาทิตย มานัสสา

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารองวา เมื่อวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคการบริหารสวนตําบลสันโคง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกาศใหมีการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคงในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานซึ่งเปนผูสมั
 คร
หมายเลข ๑ ไดรับการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที๑๘
่ กันยายน ๒๕๕๑
กอนหนา นั้น คือวัน ที่ ๑๐ กัน ยายน ๒๕๕๑ นายพินิจ สุวรรณไตร ผูสมัครหมายเลข ๒
ยื่นคํารองคัดคานตอผูรองวาการเลือกตั้งดังกลาวมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองสืสวน
บ

/สอบสวน

-๒สอบสวนแลวไดความวา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กอนครบวาระการดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคง ๒ วัน ผูคัดคานใชอํานาจในตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสันโคงกระทําการอยางเรงรีบเห็นชอบอนุมัติเงินกูยืมตามโครงการกูยืมเงิน
กองทุนหมุนเวียนกระตุนเศรษฐกิจชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลสันโคงใหแกกลุมอาชีพ
และกลุมเกษตรกรในหมูบานตางๆ รวม ๗ กลุม คือ ตําบลสันโคง หมูที่ ๒ กลุมเลี้ยงวัวเนื้อ
บานสันปาตอง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หมูที่ ๔ กลุมธนาคารหมูบาน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
หมูที่ ๖ กลุมธนาคารหมูบานใหมพัฒนา จํานวน๑๐๐,๐๐๐ บาท หมูที่ ๗ กลุมออมเกษตรพอเพียง
จํา นวน ๗๐,๐๐๐ บาท หมู ที่ ๙ กลุ ม เลี้ ย งวั ว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และหมู ที่ ๑๐
กลุม กองทุน ขา วชุม ชน (กลุม ศูน ยขา วชุมชนหรือกลุม โรงสีขาว) จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กับ ตําบลสวางอารมณ หมูที่ ๔ กลุม จักสานเย็บหมวกแสงอาทิตย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ทั้ ง ที่ น างสาวเสาวลั ก ษณ ตุ ย คํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัน โคงซึ่งเปน กรรมการ
พิ จ ารณาโครงการกู ยื ม เงิ น กองทุ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนขององคการบริหารสวนตําบลสัน โคง
มีบันทึกลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โตแยงวาการอนุมัติเงินกูยืมดังกลาวไมมีความจําเปน
เรงดวนอันเปนขอยกเวนใหดําเนินการในชวง ๖๐ วันกอนวันเลือกตั้งได เนื่องจากกลุมอาชีพ
และกลุมเกษตรกรที่เสนอโครงการกูยืมเงินจํานวน ๕ กลุม คือ ตําบลสันโคง กลุมธนาคารหมูบ าน

/หมูที่ ๔

-๓หมูที่ ๔ และหมูที่ ๖ กลุมเลี้ยงวัวหมูที่ ๙ กลุมโรงสีขาวหมูที่ ๑๐ และตําบลสวางอารมณ
กลุม จักสานเย็บหมวกแสงอาทิตยหมูที่ ๔ ยังไมผานการรับรองจากประชาคมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๒ ซึ่งกําหนดใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเสนอคณะกรรมการหมูบาน
ใหรับรองวาเปนกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นจริและให
ง คณะกรรมการ
หมูบานเสนอโครงการผานเวทีประชาคมหมูบานหรือเวทีชาวบานแลวจึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือสภาตําบลพิจารณาอนุมัติ แตผูคัดคานกลับอนุมัติเงินกูยืม
ใหแกกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรดังกลาวทั้งที่เอกสารหลักฐานประกอบโครงการไมครบถวน
ทําใหมีการปลอมลายมือชื่อของคณะกรรมการหมูบานและปลอมรายงานการประชุมประชาคม
หมูบานของหมูที่ ๗ ตําบลสันโคงและหมูที่ ๔ ตําบลสวางอารมณเพื่อนํามาประกอบโครงการวา
ได ผ า นเวที ป ระชาคมหมูบา นหรือ เวทีช าวบา นแลว นอกจากนี้ยัง มีก ารปลอมลายมือ ชื่อ
ของบุ ค คลที่ เ สี ย ชี วิ ต แล วในรายงานการประชุม แตคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
ส ว นตําบลสันโคงซึ่งมีผูคัดคานเปนประธานกลับอนุมัติใหกลุมจักสานเย็บหมวกแสงอาทิตย
และกลุมเกษตรพอเพียงกูยืมเงินตามโครงการดังกลาว อันเปนมติที่ไมถูกตองและถือไมไดวา

/เปนการดําเนินการ

-๔เปนการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่นดวยวิธีการใชจาย
จากเงิน งบประมาณขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับนางนงเยาว บํารุง วงศ
และนางสาวสมศรี สุ น สะดี ให ถ อ ยคํ า ว า ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง ประมาณ ๒ ถึ ง ๓ วั น
ผูคัดคานบอกพยานทั้งสองใหบอกสมาชิกกลุมจักสานเย็บหมวกแสงอาทิตยหมูท๔ี่ ทุกคนใหเลือก
ผูคัดคานเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคงเพราะผูคัดคานอนุมัติเงินกูยืมใหแกกลุกล
มดัางว
การกระทําของผูคัดคานในขณะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคงซึ่งเปน
เจาหนาที่ของรัฐจึงเปนการจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานและเพื่อ
เปน คุณแกผูคัด คานอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๐ มีผลใหการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสันโคงมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือตกั้ง
ของผูคัดคานและใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคงใหมแทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่น คําคัด คา นวา การอนุมัติใ หกูยืม เงิน แกกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
มิใ ชเปนการ “ให” อันเปนองคประกอบตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และไมเปน การจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผูคัดคาน เพราะกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรดังกลาวจะตองคืนเงินกูใหแกองคการบริหาร

/สวนตําบลสันโคง

-๕สวนตําบลสันโคงผูใหยืม มิใชเปนการใหเปลาหรือใหโดยเสนหา อีกทั้งการอนุมัติใหกูยืมเงิน
ไมเปน การใชตําแหนงหนาที่เปน คุณแกผูส มัค รเพราะกระทํากอนประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ไมตองดวยมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สวนที่ผูรองอางวาผูคัดคานหาเสียงกอน
วันเลือกตั้ง ๒ ถึง ๓ วัน โดยบอกตอนางนงเยาว บํารุงวงศ และนางสาวสมศรี สุนสะดี
ใหชวยบอกสมาชิกกลุม จักสานเย็บหมวกแสงอาทิตยใ หเ ลือกผูคัด คานเพราะผูคัดคานอนุมัติ
ใหกูยืม เงิน นั้น เปน การกระทําหลังจากที่ผูคัดคานครบวาระการดํารงตําแหนงแลว จึงไมมี
อํานาจหนาที่หรือตําแหนงหนาที่ที่ผูคัดคานจะกระทําการอันเปนการฝาฝนตอมาตรา ๖๐ ได
ทั้งผูคัดคานก็มิไดกระทําการหาเสียงดังที่ผูรองอางดังกลาวดวยแตอยางใด ผูคัดคานอนุมัติให
กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร ๕ กลุม กูยืมเงินถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การดําเนิ น งานโครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดยมีก ารรับ รองวา เปน กลุม อาชีพ และผา นเวที
ประชาคมหมูบานแลว ไมปรากฏวามีการปลอมลายมือชื่อในขณะนั้น กรณีจึงเปนการดําเนินการ
ตามแนวทางในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่นโดยใชเงินจากกองทุนหมุนเวียน
กระตุนเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลสันโคงซึ่งผูคัดคานไดใชความระมัดระวังดวย
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณากอนที่จะอนุมัติโดยมีเหตุจําเปนเรงดวนเนื่องจากอยูในชวง
ตนฤดูฝน ชาวนาและกลุมอาชีพจําเปนตองมีทุนในการประกอบอาชีพ ขอใหยกคํารอง

/ทางไตสวน

-๖ทางไตสวน คูความสงบันทึกคําพยานแทนการมาเบิกความตามระเบียบที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกาวาดว ยวิธีพิจ ารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งประชุม ปรึกษาแลว ขอเท็จจริงเบื้องตน
ฟ ง ไดวา เมื่อวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สว นตําบลสัน โคง ประกาศใหมีก ารเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลสัน โคงในวัน ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ แทนผูคัดคานซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที๑๗
่ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผู คั ด ค า นเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง ตามประกาศของผูรอ งลงวัน ที่ ๑๘ กัน ยายน ๒๕๕๑
กอ นครบวาระการดํารงตําแหนงคือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูคัดคานอนุมัติใหกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกร ๗ กลุม ในตําบลสันโคงและตําบลสวางอารมณ อําเภอดอกคําใต จังหวัพะเยา
ด
กูยืมเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลสันโคงและทําสัญญายืมเงิน
กับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คดีมีปญหาตองวินิจฉัย
ตามคํารองของผูรองวา การกระทําของผูคัดคานเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๐ หรือไม
เห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ.ศ.๒๕๔๑

/ขอ ๑๗(๒)

-๗ขอ ๑๗(๒) กําหนดอํานาจหนาที่ผูคัด คา นในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคง
ให ต อ งกลั่ น กรอง ตรวจสอบคํารอ งขอกูยืม ของกลุม อาชีพ หรือ กลุม เกษตรกรใหเ ปน ไป
ตามระเบียบดังกลาวกอน โดยกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรนั้นตองเสนอโครงการใหคณะกรรมการ
หมูบานรับรองวามีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นจริงและผานการพิจารณารวมกันของเวทีประชาคม
หมูบานหรือเวทีชาวบานแลวผูคัดคานจึงจะพิจารณาอนุมัติใหกูยืมไดตามระเบียบขอ ๑๗(๓)
ประกอบขอ ๒๒(๑)(๒) ขอเท็จจริงไดความวาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ อันเปนวันที่
ผู คั ด ค า นพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการของกลุ ม อาชี พ หรื อ กลุ ม เกษตรกรทั้ ง ๗ กลุ ม นั้ น
นางสาวเสาวลักษณ ตุยคํา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัน โคงซึ่ง ไดรับแตง ตั้งใหเปน
กรรมการพิ จ ารณาโครงการดัง กลา วรว มดว ยไดทําบัน ทึก ขอ ความเสนอแนะผูคัด คา นวา
โครงการของกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร ๕ กลุม คือ กลุมธนาคารหมูบาน หมูที่ ๔ และ
หมูที่ ๖ กลุม เลี้ย งวัว หมูที่ ๙ กลุม โรงสีขา ว หมูที่ ๑๐ ตําบลสัน โคง และกลุม จักสาน
เย็บหมวกแสงอาทิตย หมูที่ ๔ ตําบลสวางอารมณ ยังไมผานการรับรองจากเวทีประชาคมหมูบ าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เห็นควรแจงใหกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรดําเนินการ
ใหถูก ตอ งกอ น แตผูคัด คา นมีคําสั่ง อนุมัติโ ดยเห็น วา เงิน กูยืม เปน ประโยชนตอ เกษตรกร
ซึ่ง กําลังทํานา หากไมอนุมัติจะเสียหายตอองคกร เห็นวา นางสาวเสาวลักษณเปนกรรมการ

/ซึ่งรวมพิจารณา

-๘ซึ่งรวมพิจารณาคนหนึ่งมีหนาที่ตรวจสอบโครงการและหลักฐานประกอบโครงการเพื่อใหการ
อนุมัติ
เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ไมมีเหตุผลใดที่นางสาวเสาวลักษณ
จะกลั่นแกลงบิดเบือนเสนอความเห็นโดยไมเปนความจริงหากไมไดตรวจพบความไมถูกตอง
ของโครงการเชน นั้น ประกอบกับ เมื่อ พิจ ารณาขอ เท็จ จริง ที่ไ ดค วามจากกลุม อาชีพ หรือ
กลุม เกษตรกรทั้ง ๕ กลุม ที่น างสาวเสาวลักษณอา งวา ยัง ไมไดผานเวทีประชาคมหมูบาน
ดังกลาวแลว ไมมีกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรใดที่มีพยานหลักฐานยืนยันไดวากลุมของตน
ผานเวทีประชาคมหมูบา นกอนที่จ ะเสนอโครงการตอองคการบริหารสวนตําบลสัน โคง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยกลุมธนาคารหมูบาน หมูที่ ๔ ตําบลสันโคง
ไดความจากนายศรีนวล ยาสมุทร ประธานกลุมซึ่งใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
สรุ ป ได ค วามว า นายศรี น วลเสนอโครงการพรอ มหลัก ฐานประกอบตอ องคก ารบริห าร
สว นตําบลสัน โคง เมื่อ วัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตองคก ารบริหารสวนตําบลสัน โคง
ใหลงวันที่ยอนหลังเปนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ อันแสดงวาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ซึ่งผูคัดคานอนุมัติโครงการนั้น นายศรีนวลยังไมไดเสนอโครงการ กลุมธนาคารหมูบานหมูที่ ๖
ตําบลสันโคง อันเปนหมูบานของผูคัดคานซึ่งมีนายพสธร สิทธิ เปนประธานกลุมและอางวา
ไดผานเวทีประชาคมหมูบานแลวตามเอกสารหมาย ค.๗ แผนที่ ๙ นั้น ปรากฏวาเอกสารดังกลาว

/เปนการประชาคม

-๙เปน การประชาคมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๙ หาใชประชาคมในปที่เสนอโครงการไม
กลุมเลี้ยงวัวหมูที่ ๙ ตําบลสันโคง ไดความจากนายบัญชา มะโนแสน ประธานกลุมซึ่งใหการ
ยืนยันตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนวาไมไดเสนอโครงการใหคณะกรรมการหมูบานรับรอง
และไมไดผานเวทีประชาคมหมูบาน แมนายบัญชาจะกลับทําบันทึกคําพยานเสนอตอศาลวา
ผานเวทีประชาคมหมูบานแลว ก็ไมมีน้ําหนักใหรับฟง กลุมโรงสีขาวหมูที่ ๑๐ ตําบลสันโคง
ไดความจากนายพนงค สมวงศวาลย ประธานประชาคมหมูบานหมูที่ ๑๐ วาโครงการไมไดผาน
เวทีประชาคมหมูบาน และกลุม จักสานเย็บหมวกแสงอาทิตยหมูที่ ๔ ตําบลสวางอารมณ
ไดค วามจากนางนงเยาว บํารุง วงศ ประธานกลุม วา นายภิสิท ธิ์ห รือ พิสิท ธิ์ บํารุง วงศ
สามีนางนงเยาวซึ่งขณะนั้นเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันโคงเปนผูจัดทําโครงการ
ให น างนงเยาว แ ละนางนงเยาว นํ า ไปยื่ น ต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลสั น โค ง เมื่ อ วั น ที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อัน เปน เวลาภายหลัง จากวัน ที่ผูคัด คา นอนุมัติโ ครงการในวัน ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งขอเท็จจริงดังกลาวเมื่อนํามารับฟงประกอบบันทึกขอเสนอแนะของ
นางสาวเสาวลักษณใ นขางตน แลวทําใหมีน้ําหนักนาเชื่อ วา เปน ความจริงที่ก ลุม อาชีพหรือ
กลุม เกษตรกรทั้ง ๕ กลุม ยังไมผานเวทีประชาคมหมูบานในขณะที่ผูคัดคานอนุมัติโครงการ
ที่ผูคัดคานอางวา ผูคัดคานไดรับบันทึกขอเสนอแนะจากนางสาวเสาวลักษณหลังจากอนุมัติเงิน

/กูยืมแลว

- ๑๐ กูยืมแลว จึงไดชี้แจงนางสาวเสาวลักษณพรอมนําเอกสารใหตรวจดูวาโครงการผานเวทีประชาคม
หมูบานแลวซึ่งเมื่อนางสาวเสาวลักษณตรวจดูก็ยอมรับและทําหนังสือชี้แ จงเหตุผ ลไวตาม
เอกสารหมาย ค. ๕ เปนทํานองวานางสาวเสาวลักษณเขาใจผิดนั้น เห็นวา หากขออางของผู
คัด คาน
เปน ความจริง ผูคัดคา นก็นา จะใหน างสาวเสาวลักษณยกเลิกหรือแกไขบันทึกขอเสนอแนะ
ใหถูกตองเสียแตแรกวาโครงการดังกลาวผานเวทีประชาคมหมูบานแลว หรือมิฉะนั้นผูคัดคาน
อาจบันทึกโตแยงขอเสนอแนะของนางสาวเสาวลักษณในบันทึกดังกลาววาไมถูกตองอยางไรก็ได
แตผูคัดคานก็หาไดกระทําอยางหนึ่งอยางใดไม จึงเปนขอพิรุธมีน้ําหนักนอย สวนนางสาว
เสาวลักษณ
นั้นก็ไมเคยใหการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนหรือศาล เพิ่งทําหนังสือชีแจง
้
ผูคัดคานหลังเกิดเหตุถึงหนึ่งปเศษ ยอมเปนพิรุธทําใหยากแกการเชื่อถือวาเปนความจริงเชนกัน
พยานหลักฐานผูคัดคานจึงมีน้ําหนักนอยไมอาจรับฟงหักลางขอเท็จจริงเปนอยางอื่นได การที่คผาูคนัด
อนุมัติใ หก ลุม อาชีพ หรือ กลุม เกษตรกรดังกลา วกูยืม เงิน ในโครงการเศรษฐกิจชุม ชนเชน นี้
ยอ มถือไดแลววาเปนการใหประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกกลุมอาชีพหรือ
กลุมเกษตรกรตามความในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๒) หาใชไมตองดวยบทบัญญัติดังกลาวดังขอตอสูของผูค ัดคานไม
และเมื่อการกระทําของผูคัดคานเปนการฝาฝนตอระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน

/โครงการ

- ๑๑ โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดั ง วิ นิ จ ฉั ย มาข า งต น จึ ง ไม เ ป น การดําเนิ น การ
ตามแนวทางในการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่นดวยวิธีการใชจายจากเงินงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ อันเปนขอยกเวนมิใหถือวา
เปนกรณีตามมาตรา ๕๗(๒) แตอยางใด ปญหาตอไปคงมีวา ผูคัดคานกระทําการดังกลาวเพื่อ
จูงใจผูมีสิท ธิเ ลือกตั้ง ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กตนเองหรือไม ขอเท็จจริงไดความจากนาง
นงเยาว บํารุง วงศ และนางสาวสมศรี สุน สะดี ประธานและรองประธานกลุม จัก สาน
เย็บ หมวกแสงอาทิตยหมูที่ ๔ ตําบลสวางอารมณ วากอนวันเลือกตั้ง ๒ ถึง ๓ วัน ผูคัดคาน
และทีมงานมาหาเสียงที่บานนางนงเยาวและนางสาวสมศรีและบอกตอบุคคลทั้งสองวาใหชวย
ไปบอกสมาชิกกลุมจักสานเย็บหมวกแสงอาทิตยหมูที่ ๔ ทุกคนดวยวาขอใหเลือกผูคัดคานเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคง เนื่องจากผูคัดคานอนุมัติใ หกูยืม เงิน หากไดเปนอีก
จะสนับสนุนมากกวานี้ เห็นวา ขณะที่ผูคัดคานพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินเปนเวลาใกลครบวาระ
การดํารงตําแหนงของผูคัดคาน ผูคัดคานยอมคาดหวังที่จะไดรับการเลือกตั้งในสมัยหนาตอไปอีก
การที่ผูคัด คานเรงรีบอนุมัติโครงการกูยืม เงินโดยฝาฝน ตอระเบียบเชนนี้ เมื่อนําไปประกอบ
ข อ เท็จจริงที่ผูคัดคานนําไปหาเสีย งดัง กลาว ยอมมีน้ําหนักและเหตุผลใหควรเชื่อไดแลววา

/กระทําไป

- ๑๒ กระทําไปเพื่อจูงใจใหกลุม อาชีพหรือกลุมเกษตรกรที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินลงคะแนน
เลือกตั้ง ใหแ กผูคัด คา นในการเลือกตั้งครั้งตอไป สงผลใหการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสันโคงมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มีเหตุใหตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผูคัด คา นและจัดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลสัน โคงใหมแ ทนผูคัด คาน
ตามคํารองของผูรองตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙
วรรคสาม เมื่อวินิจฉัยดังนี้แลวจึงไมจําตองวินิจฉัยวาการกระทําของผูคัดคานเปนการฝาฝนตอ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๖๐
อีกหรือไมตอไป เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง
จึงมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานมีกําหนดหนึ่งป และใหมีการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันโคงใหมแทนผูคัดคาน.
นายกัมปนาท วงษนรา
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