คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๓๓ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่ ลต

๗ /๒๕๕๓

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

๒๙ เดื อ น เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระหวาง

เรื่อง

นายจิตร
นายศรีนวล

ใจขันธุ
ปนตาเลิศ

ผูรอง
ที่ ๑
ที่ ๒

ผูคัดคาน

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารองวา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลบานดูและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหมี
การเลือกตั้งในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๑ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี
ตําบลบานดู หมายเลข ๔ ผูคัดคานที่ ๒ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู
เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๙ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

/ใหผูคัดคานที่ ๑

-๒ใหผูคัด คานที่ ๑ เปนนายกเทศมนตรีตําบลบานดู และใหผูคัดคานที่ ๒ เปนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานดู เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชีย งราย แตกอนการประกาศผล
การเลือกตั้ง คือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายถวัลย ความชอบ และนายศรีเนตร ธนาคํา
ผูส มัค รรับ เลือ กตั้ง เปน สมาชิก สภาเทศบาลตําบลบานดู เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ หมายเลข ๑ และ
หมายเลข ๑๗ ตามลําดับ ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงรายวา
การเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ตํา บลบ า นดู แ ละการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตํา บลบ า นดู
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสองมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากเมื่อวันที๔่ ธันวาคม
๒๕๕๑ ผูคัดคานทั้งสองไดกอ สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหนายสุทัศน แสงคํา ใหเงินแกนางตอม
ไชยวงค ผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจใหลงคะแนนใหแกผูคัดคานทั้งสอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจัง หวัดเชียงรายสั่งใหสืบ สวนสอบสวนแลวไดความวา เมื่อวัน ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา นายสุทัศนใหเงินจํานวน ๗๕๐ บาท แกนางตอมเพื่อใหนางตอม
นําไปใหส ามีแ ละบุต รรวม ๕ คน คนละ ๑๕๐ บาท เพื่อ จูง ใจใหลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแ ก
ผูคัดคานทั้งสอง อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ โดยนายสุทัศ นกระทําเพื่อมุง ประสงคใหผูคัดคานทั้งสอง
ไดรับประโยชนจากการกระทํานั้นมีผลใหการเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสองมิไดเปนไป

/โดยสุจริต

-๓โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบดูาน อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ใหม แทนผูคัดคานที่ ๑ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใหมแทนผูคัดคานที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ประกอบมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
ผูคัดคานทั้งสองยื่นคําคัดคานวา การรองคัดคานของนายถวัลยและนายศรีเนตรมิได
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๔, ๒๖ และ ๓๔ ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองเปนคดีนี้ ผูคัดคานมิได
กระทําการใดๆ อัน เปน การฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ หรือกฎหมายอื่น หากนายสุทัศนไดใ หเงินนางตอมจริง
ก็เปน เรื่องที่น ายสุทัศ นทําการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวเพียงฝายเดียว ไมเกี่ยวของกับ
ผูคัด คา นทั้ง สองและการกระทําดัง กลา วก็หาไดเปน เหตุสําคัญ ที่ทําใหผูคัด คา นทั้ง สองไดรับ
เลือกตั้งไม ขอใหยกคํารอง
ทางไตสวนคูความทั้งสองฝายสงบันทึกคําพยานและคําคัดคานแทนการเบิกความตอ
ศาลตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ย วกับการเลือกตั้ง

/และการเพิกถอน

-๔และการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนและประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
เบื้องตนฟงไดวา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานดูและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๑ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลบานดู
หมายเลข ๔ ผู คั ด ค า นที่ ๒ เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เปน สมาชิก สภาเทศบาลตําบลบา นดู
หมายเลข ๙ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ผู ร อ งประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัด คา นที่ ๑
เป น นายกเทศมนตรี ตําบลบ า นดูแ ละใหผูคัด คา นที่ ๒ เปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู
เขตเลือกตั้งที่ ๑ แตกอนการประกาศผล คือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายถวัลย ความชอบ
และนายศรีเนตร ธนาคํา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู หมายเลข ๑
และหมายเลข ๑๗ ตามลําดั บ ยื่น คํารองคัด คา นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงรายวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลบานดูและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสองมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองสืบสวนสอบสวน

/แลวเห็นวา

-๕แลวเห็น วา เมื่อวัน ที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา นายสุทัศน แสงคํา
ใหเงิน จํานวน ๗๕๐ บาท แกน างตอม ไชยวงค เพื่อใหนางตอมนําไปใหสามีและบุตรรวม
๕ คน คนละ ๑๕๐ บาท เพื่อจูงใจใหลงคะแนนใหแกผูคัดคานทั้งสอง
คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามขอคัดคานของผูคัดคานทั้งสองวา ผูรองมีอํานาจยื่นคํารอง
คดีนี้หรือไม ผูคัดคานทั้งสองอางวา การรองคัดคานของนายศรีเนตร ธนาคํา และนายถวัลย
ความชอบ ตามหนังสือรองคัดคานฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ มิไดเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอที่ ๒๔,
๒๖ และ ๓๔ กลาวคือ ประการแรก คํารองคัดคา นการเลือกตั้ง จะตองยื่น กอนวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ประการที่สอง คํารองคัคดาน
ตองระบุที่อยูของผูถูกคัดคาน ประการสุดทาย คํารองคัดคานตองยื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้ง
มิใ ชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นวา ประการแรก ตามหนังสือรองคัดคานดังกลาว
ปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจัง หวัดเชียงรายรับเรื่องไวเมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที๒๕
่ ธันวาคม ๒๕๕๑ การยื่นคํารองคัดคาน
การเลือกตั้งดังกลาว จึงเปนการยื่นกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง เปนไปโดยชอบตามขอที่ ๒๔
แหงระเบียบดัง กลาวแลว ประการที่สอง คํารองคัดคานการเลือกตั้งดังกลาวแมมิไดระบุที่อยู

/ของผูคัดคาน

-๖ของผูถูกคัดคาน แตก็ไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและสถานที่ที่เกิดการกระทํา รวมทั้งบุคคล
หรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทํานั้นโดยชัดแจง การไมระบุที่อยูของผูถูกคัดคานจึงเปนเพียง
รายละเอียดปลีกยอยเทานั้น ไมทําใหผูคัดคานทั้งสองเสียเปรียบหรือหลงตอสูคดี คํารองดังกลาว
จึงชอบดวยระเบียบดังกลาวขอที่ ๒๓ ไมเปนเหตุตองหามมิใหรับไวเปนเรื่องคัดคานตามขอที่ ๓๔
ประการสุด ทา ย แมคํารอ งคัด คา นดัง กลา วจะระบุวา รอ งคัด คา นตอ ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย แตผูรองคัดคานไปยื่นหนังสือคัดคานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง ประจําจัง หวัด เชีย งราย ซึ่ง ตอ มาผูอํานวยการการเลือกตั้ง ประจําจัง หวัดเชียงราย
มีหนังสือรายงานการรับคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอเลขาธิการของผูรอง ตามหนังสือฉบับลงวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย จึงถือไดวา
คํารองคัดคานไดยื่นตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามขอที่ ๒๖ ของระเบียบดังกลาวแลว
ผูรองจึงมีอํานาจยื่นคํารองเปนคดีนี้
มีปญหาจะตองวินิจฉัยตอไปวา กรณีมีเหตุที่จะใหมีการเลือกตั้งใหมแทนผูคัดคานทัสอง
้ง
ตามคํารองหรือ ไม ผูรองมีน ายยงยุทธ มะโนเรือง นายนิทัศน ธุวะคํา นางตอม ไชยวงค
นางอัมพวา แปงปน นายเลิศชัย ไชยวงศ นางราตรี จันตาอินทร นายอินสอน จันตาอินทร
นายกูเกียรติ เศวตสกาวพันธ นายคํา ไชยวงค นายดํารงศักดิ์ แปงปน เปนพยานยืนยันวา

/นางตอม

-๗นางตอมนําเงิน ๗๕๐ บาท ไปแบงใหนายเลิศชัย บุตรชาย นางอัมพวา บุตรสาว และนายคํา
สามี คนละ ๑๕๐ บาท โดยนางตอมอางวานายสุทัศนพอคาขายเนื้อในตลาดบานดูนําเงินจํานวน
๗๕๐ บาทดังกลาวมาใหเพื่อเปนการจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งผูคัดคานทั้งสอง โดยใหนางตอม
นําไปแบงใหลูกๆ ดวย เห็นวา แมหากขอเท็จจริงฟงไดดังที่พยานผูรองยืนยันดังกลาว แตก็ไมมี
พยานหลั ก ฐานใดที่สอ แสดงวา ผูคัด คา นทั้ง สองมีสว นเกี่ย วขอ งโดยมอบเงิน ใหน ายสุทัศ น
เพื่อนํามาใหนางตอม หรือผูคัดคานทั้งสองกระทําการใดอันถือวาเปนการกอ สนับสนุน หรือรูเ ห็น
เปนใจในการกระทําของนายสุทัศนตามที่นางตอมอางถึง ทั้งพฤติการณแหงคดีที่บงชี้วานายสุทัศน
เปนตัวแทนหรือหัวคะแนนหรือทีมงานหาเสียงใหผูคัดคานทั้งสองก็ไมมี สวนที่ผูรองอางในคํแถลง
า
คัดคานบัน ทึก คําพยานผูคัด คานวา นายสุทัศ นมีค วามสัม พัน ธอยางแนนแฟนกับผูคัดคานที่ ๑
และนายสุทัศนคอยชวยหาเสียงใหผูคัดคานที่๑ กับทีมงาน ก็เปนเพียงความเห็นของผูรองที่ไมปรากฏ
วามีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือผูคัดคานไดยอมรับเชนนั้นแตอยางใด นอกจากนี้ยังไดความจาก
สํานวนสืบ สวนสอบสวนของผูรอ งวา ผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลบานดู
ผูคัดคานที่ ๑ ไดคะแนนสูงสุด ๓,๒๒๓ คะแนน สวนผูที่ไดคะแนนรองลงมาได ๒,๐๐๖ คะแนน
และผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผูคัดคานที่ ๒
ไดคะแนนสูงสุด ๘๒๔ คะแนน ผูที่ไดคะแนนรองลงมาได ๗๖๘ คะแนน เปนที่เห็นไดวา

/หากนายสุทัศน

-๘หากนายสุทัศนกระทําการดังกลาวเปนเหตุใหนางตอมกับพวกลงคะแนนเลือกตั้งผูคัดคานทั้งสอง
ตามคํารอ งจริง ก็มิไดเปน เหตุสําคัญ ที่ทําใหผูคัด คา นทั้ง สองไดรับเลือกตั้ง ดังนั้น แมจะฟงได
ตามคํารองวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เปนเหตุใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมก็ตาม แตเมื่อการกระทํานั้นผูคัดคานทั้งสองมิไดมีสวนเกี่ยวของและมิไดเปนเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูคัด คา นทั้ง สองไดรับเลือกตั้ง กรณีจึง ไมมีเหตุที่จ ะใหมีการเลือกตั้งใหมแทนผูคัดคาน
ทั้งสองตามคํารอง
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายวิเศษ นิ่มกุล
นายพิชัย นิลทองคํา
นายกัมปนาท วงษนรา
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