คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่
คดี ห มายเลขแดงที่

ลต ๓๒ /๒๕๕๒
๔ /๒๕๕๓

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

๓๑ เดื อ น มี น าคม ๒๕๕๓
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายกิ ต ติ พ งษ วงษา

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารองวา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

องคก ารบริห ารสว นตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประกาศใหมีการเลือกตั้ง
นายกองคก ารบริห ารสว นตําบลเวีย ง ในวัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผูคัด คา นเปน ผูส มัค ร
รับ เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง หมายเลข ๔ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ใหผูคัดคานเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง แตกอน
การประกาศผลการเลือกตั้ง คือ เมื่อวัน ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ นายชาติ สมตา ผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง หมายเลข ๑ ยื่นคํารองคัดคานตอผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงรายวา การเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริต

/และเที่ยงธรรม

-๒และเที่ ย งธรรม ผู ร อ งสื บ สวนสอบสวนแล ว ได ค วามว า เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๑
เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา ผูคัดคานใหเงินจํานวน ๑๕๐ บาท แกนายจิรายุ ภัทรเสถียรชัย
ผู มี สิท ธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูคัดคาน ที่บานเลขที่
๔๒๒ หมูที่ ๘ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ทําใหการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงมิไ ดเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ย งธรรม ขอใหศ าลมีคําสั่ง
เพิ ก ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคาน มีกําหนดเวลา ๑ ป และใหมีการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ใหม แทนผูคัดคาน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ประกอบมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานมิไดใหเงินแกนายจิรายุหรือผูใดเพื่อจูงใจผูมีสิทธิ
เลือ กตั้ง ใหล งคะแนนเลือ กตั้ง ใหแ กผูคัด คา นแตอ ยางใด ทั้ง การสืบสวนสอบสวนของผูรอ ง
ไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอใหยกคํารอง

/ทางไตสวน

-๓ทางไตสวนคูความทั้งสองฝายสงบันทึกคําพยานและคําคัดคานแทนการเบิกความตศอาล
ตามระเบียบที่ประชุม ใหญศ าลฎีกาวาดวยวิธีพิจ ารณาและวินิจฉัย คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนและประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
เบื้อ งตน ฟง ไดวา วัน ที่ ๘ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเวียง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเวียง หมายเลข ๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง
ใหผูคัดคานเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง แตกอนการประกาศผล คือ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๒ นายชาติ สมตา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง
หมายเลข ๑ ยื่นคํารองคัดคานตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงรายวา การเลือกตั้ง
ในสวนที่เกี่ย วกับผูคัด คา นมิไ ดเปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม ผูรองสืบสวนสอบสวนแลว
เห็นวา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา ผูคัดคานใหเงินจํานวน๑๕๐ บาท
แกนายจิรายุ ภัทรเสถียรชัย ผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนใหแกผูคดั คาน

/ที่บานเลขที่

-๔ที่บานเลขที่ ๔๒๒ หมูที่ ๘ ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อัน เปน บานของ
นางนาสี อายหวอ ซึ่งผูคัดคานก็ยอมรับวาไปหาเสียงที่บานของนางนาสี
พิ เ คราะห แ ล ว มี ป ญ หาข อ กฎหมายที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ว า การแจ ง ขอ กลา วหาของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจําจั ง หวั ด เชี ย งรายแกผูคัดคาน ไมช อบดวยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง
เพราะมิไดอธิบายใหผูคัดคานทราบเหตุแหงการรองคัดคานวาผูคัดคานใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
คนใด หรือไม เห็นวา ตามบันทึกการแจงขอกลาวหาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัเชีดยงราย
แจงขอกลาวหาแกผูคัดคาน มีรายละเอียดของวันและเวลาตลอดจนพฤติการณแหงการกระทําของ
ผูคัดคานที่ใ หเงิน แกผูมีสิทธิเลือกตั้ง กับแจงใหผูคัดคานทราบวา มีสิทธิจะใหถอยคําหรือชี้แจง
ขอกลาวหาตลอดจนนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เพียงพอที่ผูคัดคานจะเขาใจและแกขอกลาวหาได
แมการแจงขอกลาวหาดังกลาวจะไมมีรายละเอียดระบุวาผูคัดคานใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งคนใด
แตการแจงขอกลาวหาไมจําเปนตองระบุรายละเอียดดังกลาวถึงเพียงนั้น ทั้งขอเท็จจริงปรากฏวา
ภายหลังจากการแจงขอกลาวหาใหแกผูคัดคานทราบแลว ผูคัดคานไดใหถอยคําชี้แจงขอกลาวหา
และนําพยานมาใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งยื่นหนังสือชี้แจงขอกลาหว า
ตอประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย ดังนี้ยอมแสดงวาผูคัดคานทราบรายละเอียด

/แหงขอกลาวหา

-๕แหงขอกลาวหาเปนอยางดีและไมหลงขอตอสู การแจงขอกลาวหาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงราย จึงชอบดวยบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวแลว คําคัดคานของผูคัดคานขอนี้
ฟงไมขึ้น
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา มีเหตุที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานและให
มีการเลือกตั้งนายกองคก ารบริหารสวนตําบลเวียง ใหมแทนผูคัดคาน เพราะเหตุมีการกระทํา
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ หรือไม ตามสํานวนสืบสวนสอบสวนของผูรอง เรื่องรองคัดคานการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ขอเท็จจริงปรากฏวา นายจิรายุ
ภัทรเสถียรชัย ระบุในใบรับแจงเหตุตามมาตรา ๑๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ วา เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา ขณะที่นายจิรายุผูแจงเหตุรับประทานอาหาร
ที่บาน ผูคัด คานมาหาเสียงพรอมนําเงิน ๑๕๐ บาท และเอกสารมาให การระบุเชนนี้ยอมเปน
การกลา วอา งวา เหตุเ กิด ที่บา นของนายจิร ายุเ อง แตวัน เดีย วกับ ที่น ายจิร ายุแ จง เหตุดัง กลา ว
นายชาติ สมตา ซึ่งเปนผูยื่นหนังสือรองคัดคานการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจัง หวัดเชียงราย ใหถอยคําตอ พนักงานสืบสวนสอบสวน

/ของผูรองวา

-๖ของผู ร อ งว า ได รั บ แจ ง จากนายเลอศั ก ดิ์ ภั ท รเสถี ย รชั ย ว า ผู คั ด ค า นให เ งิ น ๑๕๐ บาท
พรอมเอกสารแนะนําตัวและบอกใหเลือกผูคัด คานในศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน ตอมา
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ นายจิรายุ นายมานพ ไอนอ นายพิทักษ ภัทรเสถียรชัย และนายอาหลู
อานิกู พยานผูรอง ตางใหถอยคําสอดคลองตองกันตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองวา
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา ขณะที่นั่งรับประทานกวยเตี๋ยวดวยกัน
ในศาลาหนารานขายกวยเตี๋ยวในหมูบาน ผูคัดคานเขามาหาเสียงและใหบัตรแนะนําตัวพรอมแนบเงิน
๑๕๐ บาท แกนายจิรายุ โดยผูคัดคานพูดวาใหเลือกผูคัดคาน สวนเงินใหเปนคาสุรา หลังจากนั้น
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ นายจิรายุ นายมานพ นายพิทักษ และนายอาหลู ไปใหถอยคําตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม โดยตางใหถอยคําสอดคลองตองกันวา ผูคัดคานไมไดใหเงิน
นายจิรายุที่ศาลาหนารานขายกวยเตี๋ยวในหมูบาน แตใหที่บานของนางนาสี อายหวอ ที่ใหการ
ในครั้ ง แรกนั้ น เพราะกลั ว เจ า ของบ า นจะเดื อ ดร อ น เห็ น ว า พยานผู ร อ งทั้ ง สี่ ใ ห ถ อ ยคําต อ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองไมอยูกับรองกับรอย แมจะอางวาที่ใหการในครั้งแรก
เพราะกลัวเจาของบานจะเดือดรอน แตไมปรากฏเหตุผลวาเจาของบานจะเดือดรอนอยางไร ทั้งการ
ใหการในครั้งหลังพยานผูรองทั้งสี่ก็มิไดคํานึงวาเจาของบานจะเดือดรอนอยางไรหรือไม จึงเปน
ขออางลอย ๆ ที่ไมสมเหตุสมผล และหากจะเปนจริงดังอางก็ไมนาเชื่อวาพยานผูรองทั้งสี่จะใหการ

/ครั้งแรก

-๗ครั้ง แรกในขอ เท็จ จริง ที่อา งวา มิไ ดเ กิด ขึ้น จริง ตรงกัน วา ในวัน เวลาดังกลาวพยานผูรอ งทั้ง สี่
ไปนั่งรับประทานกวยเตี๋ยวดวยกันที่ศาลาหนารานขายกวยเตี๋ยวในหมูบาน ตอมาผูคัดคานมาหาเสียง
และนําเงินมาใหนายจิรายุ การที่พยานผูรองทั้งสี่ใหการเหมือนกันจนผิดปกติเชนนี้ ยอมเปนพิรุธ
นาสงสัยวาเกิดจากการซักซอมกันมากอน ประกอบกับผูคัดคานใหการตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนของผูรอ งโดยปฏิเสธวา ผูคัดคานไมเคยหาเสียงกับชาวบานที่นั่งรับประทานกวยเตี๋ยว
ในศาลาของหมูบานใดเลย สถานที่ใหเงินจึงเปนสาระสําคัญของการกระทําผิดเพราะทําใหผูคัดคาน
หลงตอสูได ดังนี้แมผูรองจะอางสงบันทึกคําพยานผูรองทั้งสี่ไดความตรงกันกับที่พยานผูรองทั้งสี่
ใหการเพิ่มเติมตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรอง ซึ่งใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงจากทีให
่ การ
ในครั้งแรกตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเฉพาะเรื่องสถานที่ใหเงินนั้น ก็ไมนาเชื่อถือ เพราะ
มีขอพิรุธสงสัยดังวินิจฉัยขางตนเสียแลว พยานหลักฐานของผูรองจึงยังฟงไมไดวา ผูคัดคานใหเงิน
๑๕๐ บาท แกนายจิรายุผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคคัดาน
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอถงิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ แต อ ย า งใด กรณีจึงไมมีเ หตุที่จ ะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผูคัด คา นและใหมี
การเลือกตั้งใหมแทนผูคัดคาน
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายวิเศษ นิ่มกุล
นายพิชัย นิลทองคํา
นายกัมปนาท วงษนรา
ศิริพร/พิมพ/ทาน

