คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต

๑ /๒๕๕๓

คดี ห มายเลขแดงที่ ลต

๑๐/๒๕๕๓

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

๑๗ เดื อ น มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายชูชาติ

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ชอบทํานา

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารองวา ผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งเปน นายกเทศมนตรีตําบลฝายกวาง

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยผูรองประกาศ
ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ แตกอนวันเลือกตั้งคือเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๑ นายรัก ไกลถิน่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลฝายกวาง หมายเลข ๑ ยืน่ คํารอง
คัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัดพะเยาวาการเลือกตัง้ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ผูรองสืบสวนสอบสวนแลวไดความวา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานนํารถแบ็กโฮ
และรถแทรกเตอรไปไถปรับพื้นที่และขุดหลุมเสาสรางศาลาปาสุสาน หมูบานสลาบ หมูที่ ๗
ตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยไมคิดคาจาง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑

/ผูคัดคาน

-๒ผูคัดคานใหเงินจํานวน ๒๐๐ บาท แกนายแสวง ดําแดงดี ไปซื้อสุรา ๑ แกลลอน เพื่อมาเลี้ยง
ชาวบ า นที่ ม าช ว ยงานปรับพื้น ที่ปาสุสาน หมูบานสลาบ และเมื่อระหวางวัน ที่ ๑๒ ถึง ๑๓
ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูค ดั คานกอ สนับสนุน หรือรูเ ห็นเปนใจใหนาํ เลือ่ ยยนตของผูค ดั คานไปใชเลือ่ ยไม
ทีป่ า สุสาน หมูบานสลาบ โดยไมคิดมูล คา ทั้งนี้ ผูคัดคานกระทําการดังกลาวเพื่อจูงใจผูมีสิทธิ
เลือ กตั้ง ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ โดยมุงประสงคใหผูคัดคาน
ไดรับ การเลือ กตั้ง มีผ ลใหก ารเลือ กตั้ง มิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริต และเที่ย งธรรม ขอใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานและมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ใหมแทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่น คําคัด คา นวา นายรัก ไกลถิ่น ยื่น คํารอ งคัด คานเฉพาะกรณีผูคัดคาน
นํารถแบ็กโฮไปชวยปรับพื้น ที่ปาสุสาน หมูบานสลาบเทานั้น ไมไดรองคัดคานกรณีอื่นดวย
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึง่ ไดรบั แตงตัง้ จากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดพะเยา
จึงไมมีอาํ นาจสืบสวนสอบสวนขอกลาวหากรณีทผี่ คู ดั คานใหเงินแกนายแสวงเพือ่ ซือ้ สุราเลีย้ งชาวบาน
และขอกลาวหากรณีที่ผูคัดคานกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหนําเลื่อยยนตไปใชเลื่อยไมที่
ปาสุสาน หมูบานสลาบ ทําใหผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองตามขอกลาวหาดังกลาว ผูคัดคานมิได
นํารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรไปไถปรับพื้นที่และขุดหลุมเสาสรางศาลาตามคํารองแตอยางใด

/หากแตวัด

-๓หากแตวัดบานสลาบวาจางหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง เปนผูดําเนินการให ผูคัดคานมิได
ใหเงินแกนายแสวงเพื่อไปซื้อสุรามาเลี้ยงชาวบาน เปนเรื่องที่ชาวบานจัดหาสุรากันเอง ผูคัดคาน
มิ ไ ด ก อ สนั บ สนุ น หรื อ รู เ ห็ น เปน ใจใหนําเลื่อยยนตของผูคัด คา นไปใชเลื่อยไมที่ปา สุส าน
หมูบานสลาบ แตวัดบานสลาบวาจางนายสมจิตรหรือจิต บุญทา เปนผูด าํ เนินการโดยใชเลือ่ ยยนต
ของนายเสริม บุญทา ขอใหยกคํารอง
ทางไตส วนศาลอุท ธรณภ าค ๕ ใหคูค วามเสนอบัน ทึก คําพยานตอศาลแทนการ
มาเบิกความ ตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกา วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๔
ศาลอุทธรณภาค ๕ ไตสวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวา ผูคัดคาน
ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จากการเลือกตั้ง
เมื่อวัน ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ กอนวันเลือกตั้งคือเมื่อระหวางวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๑ ชาวบานหมูบานสลาบที่มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหนึ่งไดรวมกันพัฒนาปาสุสานหมูบาน
สลาบโดยมีผูนํารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรกับเลื่อยยนตมาใชในการพัฒนา ปญหาตองวินิจฉัย
ประการแรกมีวา ผูคัดคานเปนผูนํารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรดังกลาวมารวมในการพัฒนาโดย
ไมคิดคาจางเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานตามคํารองหรือไม ผูรอง

/และผูคัดคาน

-๔และผูคัดคานเสนอบันทึกคําพยานในการไตสวนโดยในสวนของผูรองนําสืบทํานองวา รถแบ็กโฮ
และรถแทรกเตอรเปนของผูคัดคานนํามารวมพัฒนาโดยไมคิดคาจางเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งให
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานโดยผูคัดคานมารวมพัฒนาดวยและยังมีรถหาเสียงของผูคัดคาน
เปดเครื่องขยายเสียงหาเสียงใหแกผูคัดคานในระหวางนั้น สวนผูคัดคานนําสืบทํานองวารถแบ็กโฮ
และรถแทรกเตอรดังกลาวเปนของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง ซึ่งไดรับการวาจางมาจาก
วัดบานสลาบใหมาพัฒนาปาสุสานในราคา ๗,๐๐๐ บาท ศาลอุทธรณภาค ๕ ไดพจิ ารณาขอนําสืบ
ดังกลาวประกอบสํานวนการสืบสวนสอบสวนของผูรองแลว ที่ผูคัดคานนําสืบวา เมื่อวันที่ ๑๒
ธัน วาคม ๒๕๕๑ กรรมการการเงิน ของวัดบานสลาบประกอบดวยนายวุฒิพ งษ ชอบทํานา
นายลือ พรึ่งศรี และนายเม็ด บุญรักษา ตกลงวาจางรถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรกับนายนิพร
ชอบทํานา ผูรับมอบอํานาจของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง โดยขอยืมเงินจากวัดบานสลาบ
มาจายเปนคาจางกอน เมือ่ มีการทอดผาปาในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ไดเงินแลวจึงจะนํามาใชคืน
ในการวาจางดังกลาวนายแสวง ดําแดงดี ผูชวยผูใหญบานหมูที่ ๗ เปนผูบันทึกการจางไวใน
สมุดบันทึกการประชุมของหมูบาน หลังจากนั้นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงเบิกเงินฝากของ
วั ด บ า นสลาบจากธนาคารออมสิน จํากัด สาขาเชียงคํา มาจายใหแ กน ายนิพรโดยไดบัน ทึก
การจายคาจางไวในสมุดบัญชีรบั จายของวัดบานสลาบ นอกจากนีห้ า งหุน สวนจํากัด วโรบลกอสราง
ยังออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐานดวย เห็นวา บันทึกการจางที่ผูคัดคานกลาวอางดังกลาว

/แทรกอยูใน

-๕แทรกอยูในสมุดบันทึกรายงานการประชุมของหมูบาน โดยพยานผูคัดคานที่ลงชื่อในบันทึกคือ
นายวุฒิพ งษ นายแสวง นายบุญ ชู เมืองมูล นายลือ นายเม็ด และนายประเสริฐ ดําแดงดี
เคยใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรอง มีขอแตกตางกันเกี่ยวกับพฤติการณในการ
ทําบันทึก อีกทั้งจากรายงานการประชุมหมูบานทั้งกอนและหลังการทําบันทึกดังกลาว ก็ไมมีการ
ประชุม กัน เกี่ยวกับเรื่อ งที่ตอ งวา จา งหา งหุน สวนจํากัด วโรบลกอสรา ง ทั้งที่เปนเรื่องสําคัญ
อันควรตองแจงใหช าวบานทราบในที่ประชุม เปนขอสอพิรุธวามีการจางกันจริงหรือไม สวนที่
ผูคัดคานนําสืบตอไปวามีการจายคาจางใหแกนายนิพรเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได
บันทึกการจายคาจางไวในสมุดบัญชีรบั จายของวัดบานสลาบดวย นัน้ ก็ปรากฏจากสมุดบัญชีรบั จาย
ที่นายวุฒิพงษอางสงประกอบการใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผูรองวา เปนการ
บัน ทึก ตอ จากรายการจายของวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ มิไดบัน ทึกเรียงตามลําดับ วัน ตามที่
ควรจะเป น แต มี ลั ก ษณะบั น ทึ กเพิ่ม เติม ขึ้น ในภายหลัง ทําใหเปน ขอสงสัย อีกประการหนึ่ง
แมตอมาผูคัดคานจะอางสงบัญชีรบั จายตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนและในชัน้ พิจารณาของศาล
มีรายการจายคาจางบันทึกเรียงตามลําดับวันจายเงินก็ตาม ก็เปนบัญชีรับจายที่ตางจากบัญชีรับจาย
ที่น ายวุฒิพ งษอา งสง ในครั้ง แรก เปน พิรุธ ไมอ าจหยั่ง รูไ ดวา ฉบับ ใดเปน ฉบับที่แ ทจ ริง และ
เหตุ ใ ดจึ ง มี ก ารบั น ทึ ก การจา ยเงิน ตา งกัน เชน นั้น พยานหลักฐานในเรื่องนี้จึง มี น้ําหนักนอย
สํ า หรั บ ข อ นํ า สื บ ของผู คั ด ค า นต อ ไปว า มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค า จ า งด ว ยนั้ น ก็ ขั ด กั บ

/ที่นายวุฒิพงษ

-๖ที่นายวุฒพิ งษเคยใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนวาไมมใี บเสร็จรับเงิน ทีส่ าํ คัญนายวุฒพิ งษ
ซึง่ อางวาเปนผูจ า ยเงินคาจางใหแกนายนิพร และนายนิพรในฐานะผูร บั มอบอํานาจจากหางหุน สวนจํากัด
วโรบลกอสราง ซึ่งอางวาเปนผูรับเงินคาจางจากนายวุฒิพงษ นั้น ตางก็เปนนองชายของผูคัดคาน
มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ผู คั ด ค า นจนน า เชื่ อ ว า ต อ งใหก ารไปในทางที่เ ปน ประโยชนแ กผูคัด คา น
พยานหลักฐานของผูค ดั คานจึงมีนา้ํ หนักนอย สวนทีผ่ คู ดั คานสงบันทึกคําพยานปากพระอุน ศิรปิ ญ โญ
เจาอาวาสวัดบานสลาบ และพระครูพิบูลนพการ เปนพยานในชั้นไตสวนเพื่อยืนยันวานายวุฒิพงษ
ไดมาขอยืมเงินจากวัดบานสลาบเพื่อทดรองจายเปนคาจางใหแกหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง
กอน เมื่อไดเงินจากการทอดผาปาแลวก็จะนํามาใชคืนในภายหลัง กับมีรายงานการประชุมหมูบาน
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ มานําสืบวามีการคืนเงินทีย่ มื ใหแกวดั บานสลาบแลวนัน้ เห็นวา
ผูคัดคานมิไดนําพยานทั้งสองปากดังกลาวไปใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน แตเพิ่งมา
กลาวอางในชั้นพิจารณาของศาลโดยไมปรากฏเหตุผล สวนรายงานการประชุมเรื่องคืนเงินใหแก
วัดบานสลาบ นั้น เปนเรื่องที่ควรดําเนินการเสียแตนานแลว มิใชเพิง่ มาดําเนินการหลังจากทอดผาปา
ถึงหนึ่งปเศษ เนื่องจากตามคําใหการของนายสวาง บุญรักษา นายคําลือ เชิดชู และนายสิงหแกว
ดีปญญา กรรมการการเงินของปาสุสาน ไดความวาปาสุสานไดเงินจากการทอดผาปารวมทั้งสิ้น
๖๔,๓๖๔ บาท เมื่อหักคาใชจายแลวคงเหลือ ๕๓,๘๕๖ บาท เพียงพอที่จะชดใชคืนวัดบานสลาบ
โดยไม จําเป น ต อ งรอให เ วลาล ว งเลยมาถึ ง ขนาดนั้ น เฉพาะอยางยิ่ง นายสวาง นายคําลือ
และนายสิ ง ห แ ก ว ซึ่ ง มี ห น า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น และเบิ ก จ า ยเงิ น ของป า สุ ส าน ต า งก็ ไ ม ท ราบ

/เรื่องการยืม

-๗เรื่องการยืมเงินจากวัดบานสลาบดังกลาวแตอยางใด ขอนําสืบขอนี้ของผูคัดคานจึงไมสมเหตุสมผล
มีน้ําหนักนอยอีกเชนกัน สรุปแลวพยานหลักฐานของผูคัดคานยังไมอาจรับฟงไดวา วัดบานสลาบ
วาจางหางหุน สวนจํากัด วโรบลกอสราง ใหนาํ รถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรมาใชในการพัฒนาปาสุสาน
หากแตมีเหตุอัน ควรเชื่อไดวาเปน การทําใหเปลาไมมีคาตอบแทน ปญหาตอไปมีวา ผูคัดคาน
รูเห็น เกี่ยวของในการกระทําดังกลา วหรือไม ไดความจากคําใหก ารของนายสอาด วัน พรม
หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง ในขณะเกิดเหตุวา นายสอาดเปนญาติของ
ผูคัดคาน ผูคัดคานเอาชื่อนายสอาดเขาเปนหุนสวนผูจ ดั การโดยนายสอาดไมมีอํานาจดําเนินการใดๆ
ในห า ง ผู คั ดค านเป น ผู ดําเนิ นกิ จการเองทั้ งหมด ผู คั ด ค า นจะให น ายสอาดลงชื่ อในหนั ง สือ
มอบอํานาจและเอกสารประจําตัวของนายสอาดมอบใหแกผคู ดั คานไวเพือ่ นําไปใชในกิจการของหาง
ซึ่งคําใหการของนายสอาดดังกลาวสอดคลองกับทางปฏิบัติของผูคัดคานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
หางหุน สวนจํากัด วโรบลกอสราง โดยเทาที่ปรากฏในสํานวนไดแ ก การเปนผูค้ําประกันการ
ซื้อรถแบ็กโฮของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง การลงชื่อเปนพยานในหนังสือมอบอํานาจ
ที่นายสอาดมอบใหผูคัดคานในคดีนี้ และการที่สถานที่ตั้งของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง
ตามที่ระบุใ นใบเสร็จรับเงิน เปน สถานที่เดียวกับที่อ ยูข องผูคัดคาน ประกอบกับเมื่อพิจารณา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของหางหุนสวนจํากัด วโรบลกอสราง แลว เห็นไดวา
มีก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว หุ น ส ว นผู จั ด การหลายครั้ ง ซึ่ ง ล ว นแต เ ป น บุ ค คลใกล ชิ ด กั บ ผูคัด คา น
มี ลั ก ษณะเป น การเชิ ด บุ ค คลดั ง กล า วออกหน า เป น หุ น ส ว นผู จั ด การเพื่ อ ประโยชน ใ นการ

/ดําเนิน

-๘ดําเนิ น กิ จ การของห า งแทนตน ตามรูป คดีจึง มีเ หตุผ ลใหเ ชื่อ ไดวา ผูคัด คา นเปน ผูมีอํานาจ
ดําเนินกิจการของหางหุน สวนจํากัด วโรบลกอสราง ทีแ่ ทจริง การทีห่ า งหุน สวนจํากัด วโรบลกอสราง
นํารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรไปรวมพัฒนาปาสุสาน จึงเชือ่ วาเกิดจากการสัง่ การของผูค ดั คานนัน่ เอง
ไดความตอไปวาชาวบานที่ไปรวมพัฒนาเขาใจวารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรเปนของผูคัด คาน
และในระหวางการพัฒนาก็มีการเปดเครื่องขยายเสียงหาเสียงใหแกผูคัดคานดวย ตามพฤติการณ
ดังกลาวยอมบงชี้ใหเห็นแลววา ผูคัดคานมีเจตนาที่จะจูงใจชาวบานผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกตนดวยการนํารถแบ็กโฮและรถแทรกเตอรมารวมพัฒนาปาสุสานโดยไมมคี า ตอบแทน
การกระทําของผูคัดคานจึงฝาฝนตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๒) สงผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มีเหตุส มควรตอ งเพิก ถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ง ของผูคัด คานและจัดใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลฝายกวางใหมแ ทนผูคัดคาน ตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ คําคัดคานของผูค ดั คานฟงไมขึ้น เมือ่ วินจิ ฉัย
เชนนี้แลวจึงไมจําตองวินิจฉัยตอไปวาผูรองมีอํานาจยื่นคํารองเกี่ยวกับขอกลาวหาที่เหลืออีกสองขอ
และผูคัดคานกระทําการตามขอกลาวหาดังกลาวหรือไม เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลง
จึงมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานมีกําหนดหนึ่งป และใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลฝายกวางใหมแทนผูคัดคาน
นายกัมปนาท
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