คํ า สั่ ง

ลต ๓ /๒๕๕๓

คดีหมายเลขดําที่

๓ /๒๕๕๓

คดีหมายเลขแดงที่

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

๓๐ เดื อ น มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายจรัญ รูปสะอาด

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรอ งยื่น คํารอ งวา เมื่อ วัน ที่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑
ผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอแจหม
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ และผู คั ด ค า นเปน ผูไ ดรับ การเลือ กตั้ง เปน สมาชิก สภาองคก ารบริห าร
สว นจังหวัดลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ นางพิมพา ทีเกง

/ผูสมัครรับเลือกตั้ง

-๒ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตัที่ ้ง๒
หมายเลข ๒ ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปางวา การเลือกตั้ง
ในสว นที่เ กี่ย วขอ งกับ ผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ย งธรรม โดยผูคัด คา นใชจา ย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูรองดําเนินการ
สื บ สวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจ ฉัยชี้ข าดคํารอ งดัง กลาวมีปญ หาตอ งพิจ ารณา
ตามข อ คั ด ค า น ๔ ประการคื อ ๑. ค า จั ด ทําแผ น ปลิ ว แนะนําตั ว จํานวน ๒๐,๐๐๐ แผ น
ราคารวม ๙,๔๑๖ บาท ซึ่งผูรองเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม ๒. คาสมัครซึ่งผูคัดคานจายตามที่
องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกเก็บจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ผูรองเห็นวาเปนคาใชจายที่ถูกตอง
ตรงความเปนจริง ๓. คาจางเหมารถโฆษณาหาเสียงในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ เพียงครึ่งวัน
ผูรองเห็นวา คาจางเหมารถตอคันนาจะไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ บาท คาจางรถแหปายโฆษณาหาเสียง
จํานวน ๑๗ คั น จึ ง ควรเป น เงิ น จํานวน ๑๗,๐๐๐ บาท แตผูคัด คา นแสดงคา ใชจา ยไว
จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท จึงต่ํากวาความเปนจริงจํานวน ๕,๑๐๐ บาท ๔. คาจางทําปายหาเสียง
แบบ พี พี บอรด ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จํานวน ๓๑๐ แผน ผูคัดคานอางวา
คาทําปายดังกลาวราคาแผนละ ๒๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๖๒,๐๐๐ บาท แตคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนรวบรวมขอมูลราคาคาทําปายในลักษณะดังกลาวแลวราคาที่ต่ําสุด เปนของ

/หางหุนสวนจํากัดณินทรธนโชติ

-๓หางหุนสวนจํากัด ณินทรธนโชติ ตั้งอยูเลขที่๓๕๘–๓๕๘/๑ ถนนบานเชียงราย อําเภอเมืองลําปาง
จั ง หวั ด ลําปาง เสนอราคาพรอมโครงไมแผนละ ๕๒๐ บาท จํานวน ๓๐๐ แผน คิดเปนเงิน
๑๕๖,๐๐๐ บาท เมื่อรวมคาใชจายตามคํารองคัดคานเพียง ๔ รายการเปนเงิน ๑๘๔,๔๑๖ บาท
จึงเกินกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปางกําหนด พฤติการณที่ไดจาก
การสืบสวนสอบสวนจึงฟงไดวาผูคัดคานมีเจตนายื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งถูไม
กตอง
ครบถวนตามความเปน จริง และนาเชื่อวามีจํานวนคาใชจายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปางกําหนดเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ และ มาตรา ๕๕ จึงขอศาล
มีคําสั่งใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งของผูคัดคาน และขอใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดลําปาง ใหม แทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่น คําคัดคานวา ผูคัดคานทําปายโฆษณาหาเสีย ง (พี พี บอรด) ขนาด
๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จํานวน ๓๑๐ แผน ราคาแผนละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท
เนื่องจากวัสดุที่ใ ชในการทําปายผูคัดคานมิไดใชแผนไวนิลและโครงเคราเปนของปายโฆษณา
หาเสียงของผูคัดคานเดิม เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและนํากลับใช
มาใหม
จึงทําใหตนทุนในการจัดทําปายโฆษณาหาเสียงในครั้งนี้มีราคาไมสูงนักตางจากปายที่ทําจาก

/แผนไวนิล

-๔แผน ไวนิลและเปน โครงเครา ไมระแนง สวนการติดตั้ง ปา ยโฆษณาดังกลาวผูคัด คา นติด ตั้ง
ในระหวางการเลือกตั้งเพียง ๑๖๕ แผน เทานั้น สวนที่เหลือผูคัดคานเก็บไวเอง และทําการ
แจกจายใหแกชาวบานภายหลังการรับรองผลการเลือกตั้งแลว คายานพาหนะประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่แหปายโฆษณาหาเสียงเปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท เพราะผูคัดคานใชรถหาเสียงโฆษณา
๑๗ คัน โดยโฆษณาเพียงครึ่งวันในราคา ๗๐๐ บาทตอคัน ผูคัดคานมิไดเจตนาแจงหลักฐาน
เปนเท็จ และรถที่วาจางเปนรถของคนรูจักและญาติพี่นองจึงคิดราคาไมสูงนัก ดังนั้นการที่ผรู อง
นําราคาค า จ า งรถประชาสัม พัน ธร ณรงคใ หไ ปใชสิท ธิเ ลือ กตั้ง มาเปรีย บเทีย บนั้น จึง มิใ ช
การเปรียบเทียบที่เปน มาตรฐานเดียวกัน ที่จะนําพิจารณามาประกอบกัน ได และการวาจาง
ลักษณะเชนนี้เปนการตกลงราคาตามความพึงพอใจของผูจางและผูรับจาง ขอใหยกคํารอง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณภาค ๕ ตรวจคํารองและคําคัดคาน
กับสอบคูความเพิ่มเติมแลวเห็นวาคดีพอวินิจฉัยไดแลว จึงใหงดการไตสวน
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
รับฟงไดในเบื้องตนวา ผูคัดคานเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ นางพิมพา ทีเกง
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตัที้ง่ ๒

/หมายเลข ๒

-๕หมายเลข ๒ ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปางวา การเลือกตั้ง
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดลําปางประกาศกําหนดคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดลําปางไวไมเกินคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูคัดคานยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง
โดยแสดงยอดรายรับ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ยอดรายจายรวม ๓๒ รายการ เปนเงิน ๑๔๓,๖๐๑ บาท
คือ ๑. คาใชจายในการจัดทําแผนพับแนะนําตัว จํานวน ๒๐,๐๐๐ แผน ราคารวมเปนเงินทั้งสิ้น
๙,๔๑๖ บาท ๒. คาสมัครจํานวน ๒,๐๐๐ บาท ๓. คาจางเหมารถโฆษณาหาเสียงครึ่งวัน
ราคาคันละ ๗๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท แตผูรองสืบสวนแลวคารถโฆษณาหาเสียง
ควรเปนเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ๔. คาจางทําปายหาเสียง พี พี บอรด ขนาด๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร
จํานวน ๓๑๐ แผน ราคาแผนละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท โดยอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนรวบรวมขอมูลราคาคาจัดทําปายโฆษณาในลักษณะเดียวกันซึ่งเปนของหางหุนสวนจํากัด
ณินทรธนโชติ ตั้งอยูเลขที่ ๓๕๘–๓๕๘/๑ ถนนบานเชียงราย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
เสนอราคาพรอมโครงไมระแนงแผนละ ๕๒๐ บาท จํานวน ๓๐๐ แผน คิดเปนเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท
มีปญ หาตอ งวินิจ ฉัย วา คา ใชจา ยในการเลือกตั้ง ของผูคัด คานเกิน จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
อัน เปนการฝาฝนกฎหมายหรือไม ตามรายงานแสดงรายรับรายจายของผูคัดคานตามเอกสาร

/หมายเลข ร.๑

-๖หมาย ร.๑ หนา ๒๕ ถึง หนา ๓๖ ปรากฏวาผูคัด คา นมีคาใชจา ยทั้งสิ้น ๑๔๓,๖๐๑ บาท
แตมีปญหาตามที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการรวบรวมขอมูล ๒ ประการ คือ
๑. คารถโฆษณาหาเสียงครึ่งวัน เปนเงิน ๑๑,๖๐๐ บาทหรือไม และคาจางทําปายหาเสียงแบบ
พี พี บอรด ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร จํานวน ๓๑๐ แผน ราคาแผนละ ๒๐๐ บาท
เปน เงิน จํานวน ๖๒,๐๐๐ บาท หรือไม กรณีคา จา งเหมารถโฆษณาหาเสียงนั้น ผูคัด คา น
มีผูคัด คา นและนายสมศักดิ์ รักเพื่อน ใหถอยคําตรงกัน วา ผูคัดคานใหนายสมศักดิ์ใชรถ
แหประชาสัม พัน ธหาเสียงจํานวน ๑๗ คัน เปนเวลาครึ่งวัน คิดคาจางเหมาครึ่งวัน คันละ
๗๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท สวนผูรอ งมีใ บสั่งจางเอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๖
วา จัด รถแหป ระชาสัม พัน ธไ ปตามเสน ทางที่กําหนดโดยใหเปด ซีดีใ นเครื่อ งเสียงที่ติด ตั้ง
พร อ มติ ด ตั้ ง ป า ยประชาสั ม พั น ธ กั บ ตั ว รถแหรวมทั้งแจกจา ยใบปลิวประชาสัม พัน ธใ หแ ก
ประชาชนทั่วไปตามยานชุมชน รานคาและสถานที่บริการสาธารณะตาง ๆ ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ ทุ ก อําเภอจํานวน ๑ วัน เปน เงิน ๒,๕๐๐ บาท เห็น วา ผูคัด คานมีทั้ง พยานบุคคล
และพยานเอกสารทั้งนายสมศักดิ์ไมไดเปนทีมงานหาเสียงใหผูคัดคาน จึงไมมีเหตุระแวงวา
จะให ถ อ ยคําช ว ยเหลือผูคัด คา นยืน ยัน วา ผูคัด คา นวาจา งรถยนตแ หประชาสัม พัน ธค รึ่ง วัน
จํา นวน ๑๗ คั น คั น ละ ๗๐๐ บาท เป น เงิ น ๑๑,๙๐๐ บาท ส ว นผู ร อ งมี แ ต ใ บสั่ ง จ า ง

/เอกสารหมาย

-๗เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๖ โดยไมมีพยานหลักฐานยืนยันหักลางเกี่ยวกับคาจางที่ผูคัดคาน
จัด รถไปหาเสีย ง พยานหลัก ฐานของผูคัด คา นมีน้ําหนัก มากกวาพยานหลักฐานของผูรอ ง
ฟงไดวาคาจางเหมารถแหประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งของผูคัดคานเปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา คาจางจัดทําแผนปายประชาสัมพันธผูสมัครรวมเปน
เงิน ๖๒,๐๐๐ บาท หรื อ ไม ผู คั ด ค า นมีผูคัด คา น นายสมาน ชุบสุวรรณ และนายเฉลิม ชัย
พุมนาค เปนพยานโดย ผูคัดคานใหถอยคําวาไดรับคําแนะนําวามีผูรับจางทําปายโฆษณาหาเสียง
เลือ กตั้ง ในราคาถูก จึง ใหบุค คลดัง กลา วติด ตอ ใหจนกระทั่ง นายสมานตกลงรับจา งทําปา ย
หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ใหผูคัด คา นในราคาแผน ละ ๒๐๐ บาท ผูคัดคา นสั่ง ทําทั้ง หมด ๓๑๐ แผน
เปนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท ผูคัดคานทําเฉพาะแผนปายหาเสียง สวนโครงไมสําหรับติดตั้งจะมีการ
ทําต า งหาก นายสมานให ถ อ ยคําว า ไม รู จัก ผูคัด คา นมากอน จนกระทั่งนางชุลีพ รไมทราบ
นามสกุลติดตอใหทําปายโฆษณาหาเสียงใหผูคัดคาน นายสมานรับทําปายโฆษณาให ซึ่งเปนปาย
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ราคาแผนละ ๒๐๐ บาท เพราะผูคัดคานสั่งทําจํานวนมาก จํานวน
๓๑๐ แผน ราคาแผน ละ ๒๐๐ บาท เปน ราคาแทบจะไมไดกําไร เนื่อ งจากนานสมานคิดวา
ในอนาคตหากมีการเลือกตั้งหรืองานโฆษณา จากผูคัดคานหรือพรรคพวกของผูคัดคานจะหางาน
ใหน ายสมานตอไป สวนนายเฉลิมชัยใหถอยคําวา รับทําปา ยใหน ายสมาน ซึ่งเปน การรับจาง

/เปนการสวนตัว

-๘เปน การสวนตัวไมไดรับงานในรูปของบริษัท นายสมานวาจางใหนายเฉลิมชัยทําปายหาเสียง
ขนาด ๑.๓๐ x ๒.๔๕ เมตร จํานวน ๓๑๐ แผน ราคาแผนละ ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท
โดยนายสมานออกใบเสร็จใหตามใบรับเงินและใบยืมสินคา เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๑๗๕ - ๑๗๖
สวนผูรอ งรวบรวมขอมูลราคาปา ยโฆษณาในลักษณะเดียวกัน แลวตามคํารอง ราคาที่ต่ําสุด
เปนของหางหุนสวนจํากัด ณินทรธนโชติ เสนอราคาพรอมโครงไมระแนง แผนละ ๕๒๐ บาท
จํานวน ๓๐๐ แผน คิดเปนเงิน ๑๕๖,๐๐๐ บาท ตามเอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๗ เห็นวา ผูคัดคาน
มีพยานบุคคลและพยานเอกสาร ทั้งนายสมานและนายเฉลิม ชัยไมเคยรูจัก ผูคัด คานมากอน
จึงไมมีเหตุระแวงวาจะใหถอยคําชวยเหลือผูคัดคาน พยานหลักฐานของผูคัดคานจึงมีน้ําหนัก
ใหรับฟง สวนผูรองนั้น ไมปรากฏมีราคามาตรฐานมาแสดงแมจะมีใบเสนอราคางาน เอกสาร
หมาย ร.๑ หนา ๙๗ ก็ตาม แตใ นรายงานการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๘
กลั บ ปรากฏว า อนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวนของผูรองทําการสอบราคาแผน พี พี บอรด
ขนาด ๒.๔๐ เมตร x ๑.๒๐ เมตร จากรานภายในจังหวัดลําปาง ดังนี้ คือราน เอซีซี จําหนาย
แผน พี พี บอรด ขนาดเดียวกัน แผน ละ ๒๒๐ บาท รานรัตนพัน ธ จําหนายแผน พี พี บอรด
ขนาดเดียวกันแผนละ ๒๑๐ บาท โดยมีประธานอนุกรรมการเปนผูลงชื่อไวเปนหลักฐานแมจะมี
บัน ทึกการสืบสวนวาราคาแผน พี พี บอรด ขนาดเดียวกันในพื้นที่จังหวัดลําปางราคาแผนละ

/๒๑๐ - ๒๒๐

-๙๒๑๐ - ๒๒๐ บาท ยังไมมีการสกรีนหรือเขียนขอความตามเอกสารหมาย ร.๑ หนา ๑๓๓ ก็ตาม
แต จ ะเป น ราคาของร า น เอซี ซี และร า นรัต นพัน ธ ที่ไ มมีก ารสกรี น หรือเขียนขอ ความจริง
หรือไม ไมมีบัน ทึก ของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนหรือใบเสนอราคาที่ยืนยันแนชัดจึงอาจ
ทําปายชนิดและขนาดเดียวกันที่ราน เอซีซี และรานรัตนพันธที่พรอมใชหาเสียงไดในราคาดังกลาว
จึงเห็น ไดวา ราคาที่ผูรอ งเห็น วา หา งหุน สวนจํากัด ณิน ทรธนโชติ จังหวัดลําปาง เสนอราคา
มาเปนราคาต่ําสุดนั้นขัดแยงกับรายงานการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๘ จึงไมอาจ
รั บ ฟ ง ไดวา หา งหุน สวนจํากัด ณิน ทรธนโชติ จังหวัด ลําปาง เสนอราคาคาทําปายชนิดและ
ขนาดเดียวกัน ในราคาแผน ละ ๕๒๐ บาท เปนราคาที่ต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบราคาคาทําปาย
ชนิดและขนาดเดียวกันตามรายงานการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๘ กับราคา
คาทําปา ยที่ผูคัด คานใหถอยคํา จึงเห็นวาราคาไมตางกันมาก หากคํานวณราคาคาทําปายชนิด
และขนาดเดี ย วกั น ตามรายงานการสื บ สวนสอบสวนเอกสารหมาย ร.๑ หนา ๙๘ ในราคา
แผน ละ ๒๒๐ บาทก็ดี ในราคาแผนละ ๒๑๐ บาทก็ดี จะทําใหราคาคาทําปายเพิ่มเติม จากเดิม
จํานวน ๖,๐๐๐ บาท และ ๓,๑๐๐ บาท เมื่ อ รวมกับยอดรวมรายจายตามเอกสารหมาย ร.๑
หนา ๒๙ จํานวน ๑๔๓,๖๐๑ บาทแลว ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พยานหลักฐานของผูคัด คา น
มีน้ําหนัก มากกวา พยานหลัก ฐานของผูรอ งฟง ไดวา คา ใชจา ยในการเลือกตั้ง ของผูคัด คา น

/ไมเกิน จํานวน

- ๑๐ ไมเกินจํานวนเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปางกําหนด การที่ผูรองยื่นคํารอง
ตอศาลอุทธรณภาค ๕ จึงไมเขาหลักเกณฑที่จะใหเพิกถอนผลการเลือกตั้งและใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคก ารบริหารสว นจังหวัด ลําปาง อําเภอแจหม เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดลําปาง
ใหมแทนผูคัดคานได
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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