คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๒ /๒๕๕๓

คดี ห มายเลขแดงที่ ลต

๖ /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

ผูรอง

นายชาญ ครอบครอง

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผู ร อ งยื่ น คํารองวา เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจุน ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจุ น เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ หมายเลข ๙ ต อ มาผูคัด คา นเปน ผูไ ดรับ การเลือ กตั้ง วัน ที่ ๓
กุม ภาพันธ ๒๕๕๒ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ ซึ่ ง กอ นประกาศผลการเลือกตั้ง ดังกลา วเมื่อวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
สํานั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจําจั ง หวัด พะเยาไดรับ แจง เหตุต ามมาตรา ๑๒๘
แหง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และตอมา

/นายชัย

- ๒นายชัย วรรณศร ผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนนายกเทศมนตรีตาํ บลจุนยืน่ คํารองคัดคานตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยาวา การเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวไดความวา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒
นายสมศักดิ์ งามนอก ใหเงินแกนายบุญมี อินตะขัน นายคลาย อินตะใจ และนางสา อินตะใจ
คนละ ๒๐๐ บาท เพื่อใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูคัดคานเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน
กรณี มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได ว า การกระทํา ของนายสมศั ก ดิ์ เ พื่ อ จู ง ใจผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูคัด คา นเปน การฝาฝน พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ การกระทําของนายสมศักดิ์เปนการกระทําเพื่อ
มุงประสงคตอผลใหผูคัดคานไดรับประโยชนและไดรบั เลือกตัง้ มีผลทําใหการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลจุน เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขอใหมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
จํานวน ๑ คน ใหมแทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูค ดั คานมิไดมสี ว นสนับสนุนหรือรูเ ห็นเปนใจใหนายสมศักดิ์
แจกเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนายสมศักดิ์มิใชผูชวยหาเสียงของผูคัดคาน ขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ ไตสวนแลว ขอเท็จจริงเบือ้ งตนรับฟงไดตามทีค่ คู วามนําสืบรับกัน
และไมโตแยงกันวา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน ในวันที่

/๑๑ มกราคม

-๓๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑๒ คน มี ๒ เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ ๖ คน ผูคัดคานเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๙ ตอมาวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ นายสมศักดิ์ งามนอก ใหเงินแกนายบุญมี อินตะขัน จํานวน ๒๐๐ บาท
และใหเงินแกนายคลาย อินตะใจ และนางสา อินตะใจ จํานวน ๒๐๐ บาท เพื่อใหลงคะแนน
เลือกตั้งใหแกผูคัดคานเปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจุน เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๒ นายชัย วรรณศร ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลจุนยื่นคํารองคัดคานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยาวา การเลือกตัง้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูค ดั คานมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคาน
เปน สมาชิก สภาเทศบาลตําบลจุน เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ ผูรอ งดําเนิน การสืบสวนสอบสวนแลว
มี คําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองคดีนี้ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลจุน เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ ในสวนที่เ กี่ย วกับผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริต และเที่ย งธรรม
เปน การฝาฝน ตอพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ อันตองมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๙๗ หรือไม ผูคัดคานยื่นคําคัดคาน
และนําสืบวา ผูคัดคานมิไดมีสวนสนับ สนุน หรือ รูเ ห็น เปน ใจในการกระทําของนายสมศัก ดิ์
ในปญหานีจ้ ากทางนําสืบของผูร อ งไดความเพียงวา ผูค ดั คานเปนหลานของนายสมศักดิโ์ ดยนายสมศักดิ์
เปนนาของผูคัดคานและไดความจากนายสมศักดิว์ า กอนวันเลือกตัง้ ๒ ถึง ๓ วัน นายสมศักดิเ์ ห็น
วาคะแนนเสียงของผูค ดั คานไมดี นายสมศักดิจ์ งึ ชวยผูค ดั คานโดยนําเงินของตนเองจํานวน ๔๐๐ บาท

/ไปให

-๔ไปใหนายบุญมี นายคลายและนางสา ซึ่งผูคัดคานไมทราบเรื่องดังกลาว เจือสมกับที่ผูคัดคาน
ยื่น คําคัดคานและนําสืบขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา การทีน่ ายสมศักดิน์ าํ เงินจํานวน ๔๐๐ บาท ไปให
นายบุญมี นายคล า ยและนางสาเพื่ อ ให ล งคะแนนเลือกตั้ง ใหแ กผูคัด คา นนั้น เปน การกระทํา
ที่ ผู คั ด ค า นมิไดรูเห็นเปนใจหรือเกีย่ วของดวย สวนทีผ่ คู ดั คานไดรบั เลือกตัง้ ในลําดับที่ ๖ โดยไดรบั
คะแนนเสียง ๔๙๙ คะแนน แตผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดลําดับที่ ๗ ไดคะแนนเสียง ๔๙๖ คะแนน
ซึ่งมีคะแนนเสียงตางกันอยู ๓ คะแนนนัน้ แมจากคําเบิกความของนายคลายและทีน่ างสาใหถอ ยคําตอ
คณะอนุ ก รรมการสืบสวนสอบสวนไดความวานายคลายและนางสาลงคะแนนเลือกผูคัดคาน
แตนายบุญมีเบิกความวาไมไดเลือกผูคัดคาน ดังนั้น หากนายคลายและนางสาไมไดลงคะแนนเลือก
ผูคัดคาน ผูคัดคานก็จะไดรับคะแนนเสียง ๔๙๗ คะแนน ซึ่งยังมีคะแนนเสียงมากกวาลําดับที่ ๗
อีกทั้งไมปรากฏวาหากนายคลายและนางสาไมไดลงคะแนนเลือกผูคัดคานแลวนายคลายและนางสา
จะลงคะแนนเลือกผูที่ไดคะแนนในลําดับที่ ๗ อันอาจทําใหผูที่ไดคะแนนในลําดับที่ ๗ มีคะแนน
เสียงมากกวาผูค ดั คาน การที่นายสมศักดิ์นําเงินจํานวน ๔๐๐ บาท ไปใหนายบุญมี นายคลายและ
นางสาเพื่อใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานจึงมิไดเปนเหตุทาํ ใหผคู ดั คานไดรบั เลือกตัง้ เห็นวา
แมการกระทําของนายสมศักดิ์เปน การกระทําเพื่อจูงใจใหผูมีสิท ธิเ ลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผคู ดั คาน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และทําให ก ารเลื อ กตั้ ง ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู คั ด ค า นมิ ไ ด เ ป น ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตความไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมดังกลาว หรือการฝาฝนมาตรา ๕๗

/มิไดเกี่ยวของ

-๕มิไดเกี่ยวของกับผูคัดคาน และมิไดเปนเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหผคู ดั คานไดรบั เลือกตัง้ กรณีไมมเี หตุทจี่ ะ
มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายราเชนทร
นายกีรติ
นางจุฑามาศ

วัชรพงศ
เชียงปวน
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