คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๔ /๒๕๕๓

คดี ห มายเลขแดงที่ ลต

๘ /๒๕๕๓

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

๒๗ เดื อ น พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๓
ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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นายเลื่อน
นายสนิท
เรื่อง

ถาวรรณา
สุติน
วรรณโวหาร
ยํานวล

ที่
ที่
ที่
ที่

๑
๒
๓
๔

ผูคัดคาน

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขอใหเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารอ งวา เมื่อวัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

เทศบาลตําบลลําปางหลวง ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ผูคัดคานทั้งสี่เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒๑, ๒๒, ๒๔ และ ๒๕ ตามลําดับ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดประกาศผลการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ใหผคู ดั คานทัง้ สี่
เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่

/๓๐ มกราคม

-๒๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ นายศิ ล ป ไชยการ นางฉลวย ใยแก ว นายบุ ญ สม ขั ติ น นท
นางสาวปณทิชา พงศภาสกร นายบุญเรือง กาแกว และนายฤทธี ศรีประเสริฐ ผูส มัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิก สภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๒ ถึง ๗ ตามลําดับ
ยื่นคํารองคัดคานวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่
เกี่ยวกับผูคัด คานทั้ง สี่มิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริตและเที่ย งธรรม ผูรอ งดําเนิน การสืบสวนสอบสวน
ตามคํารองคัดคานไดความวา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน ผูคัดคานทั้งสี่ไดกอ
สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหนายบรรจง คําหนัก ขับรถยนตกระบะหมายเลขทะเบียน กธ ๓๖๕๐
ลําปาง ซึ่งเปน รถยนตของผูคัด คานที่ ๓ ติดปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของกลุมผูคัดคานทั้งสี่
ซึ่งใชชื่อกลุมวา กลุม พัฒนาลําปางหลวงเพือ่ ปวงประชา เขารวมขบวนแหศพนายปน แกว ธรรมทิศ
ไปยังสถานที่ฌาปนกิจศพ และใหบริการขนสิง่ ของตางๆ พรอมทัง้ ใหบคุ คลทีไ่ ปรวมงานศพดังกลาว
โดยสารรถยนตกลับมายังบานที่จัดงานศพโดยไมตองเสียคาใชจาย อันเปนการใหประโยชนอื่นใด
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูคัดคานทั้งสี่ อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) มีผ ลทําใหก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาเทศบาลตําบลลําปางหลวง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสี่มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองเห็นควรให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานทั้งสี่และมีการเลือกตั้งใหม ขอศาลมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

/ของผูคัดคาน

-๓ของผู คั ด ค า นทั้ ง สี่ มี กําหนดเวลา ๑ ป และให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนผูคัดคานทั้งสี่
ผูคัดคานทั้งสี่ยื่น คํารองคัดคานวา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๒
ถึงที่ ๔ ไปรวมงานศพนายปนแกว สวนผูคัดคานที่ ๑ ไมไดไป เมื่อไปถึงงานศพผูคัดคานที่ ๒
ถึงที่ ๔ เห็นรถยนตหาเสียงจอดอยูหนาบานที่จัดงานศพ สวนนายบรรจงคนขับรถเขาไปรวมพิธี
ในงานศพ ตอมาเวลาประมาณใกลเที่ยง ผูคัด คา นที่ ๒ ถึงที่ ๔ ก็ออกจากบานงานศพไปที่
ฌาปนกิจศพกอนขบวนแหศพจะเคลื่อน ครั้นเสร็จพิธีเผาศพผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๔ ก็รีบกลับไป
รวมประชุมผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่สํานักงานเทศบาลตําบล
ลําปางหลวง ขณะออกจากงานศพเห็นรถยนตทใี่ ชหาเสียงจอดนิง่ อยูแ ละไมเห็นวารถยนตคนั ดังกลาว
ไดใหบริการแกผูใด ผูคัดคานทั้งสี่มิไดอนุญาตใหนํารถยนตคันดังกลาวไปชวยบริการขนบุคคล
หรือสิ่ง ของแกเจาภาพหรือผูม ารวมงานศพแตอยางใด ผูคัดคานทั้งสี่ไมไดกระทําการดังที่ผูรอ ง
กลาวอาง ขอใหยกคํารอง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ผูรับมอบอํานาจผูรองแถลงวา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๑ ผูคัด คานที่ ๑ ไมไดไ ปรวมงานศพนายปน แกว และทนายผูคัด คานทั้ง สี่รับ วา ขณะที่
นายบรรจงขับรถยนตออกมาจากทีฌ่ าปนกิจศพ มีชาวบานอาศัยขึน้ รถมาดวย โดยนายบรรจงไมไดคิด
คาใชจาย คูความทั้งสองฝายแถลงวา พยานที่จ ะนํามาสืบไดเคยใหการไวตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนแลว ศาลเห็นวาคดีพอวินิจฉัยได จึงใหงดการไตสวน

/พิเคราะห

-๔พิเคราะหขอเท็จจริง ตามที่ผูรับมอบอํานาจผูรองและทนายผูคัดคานทั้งสี่ แถลงรับ
ประกอบสรรพเอกสารที่คูความอางสงแลวฟงไดวาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายบรรจง
ได ขั บ รถยนตติด ปา ยโฆษณาหาเสีย งเลือกตั้ง ของผูส มัครรับ เลือกตั้ง กลุม พัฒนาลําปางหลวง
เพื่อปวงประชาของกลุมผูคัดคานทั้งสี่ เขารวมขบวนแหศพ เมื่อเสร็จพิธี มีผูรวมงานศพโดยสาร
กลับมาที่บานเจาภาพงานศพ พรอมกับมีสงิ่ ของเครือ่ งใชของเจาภาพใสมาในรถดวย โดยนายบรรจง
ไมไดคิดคาใชจา ย นายบรรจงเปนทีมงานหาเสียงของนายพละวัฒน วรรณโวหาร ผูส มัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลลําปางหลวงกลุมเดียวกับผูคัดคานทั้งสี่
คดี มี ป ญ หาต อ งวินิจ ฉัย วา ผูคัด คา นทั้ง สี่ไ ดกอ สนับสนุน หรือรูเห็น เปน ใจให
นายบรรจงขับรถยนตติดปายโฆษณาหาเสียงเขารวมขบวนแหศพนายปนแกว ธรรมทิศ ไปยัง
สถานที่ฌาปนกิจศพและใหบริการขนสิง่ ของตางๆ พรอมทัง้ ใหบคุ คลทีไ่ ปรวมงานศพโดยสารกลับมา
ที่บานที่จัดงานศพโดยไมตอ งเสียคาใชจา ย อันเปนการใหประโยชนอนื่ ใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแก
ผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ แกผคู ดั คานทัง้ สี่ อันเปนการกระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑)
ตามคํารองหรือไม สําหรับกรณีทนี่ ายบรรจงขับรถยนตโฆษณาหาเสียงของกลุม ผูค ดั คานทัง้ สีเ่ ขารวม
ขบวนแหศพนั้น เห็นวา การกระทําดังกลาวไมเปนการใหประโยชนอนื่ ใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
แกผูใดจึงไมจําตองวินิจฉัยวา ผูคัดคานทั้งสี่รวมรูเห็นเปนใจกับนายบรรจงดวยหรือไม สวนการที่

/นายบรรจง

-๕นายบรรจงขับรถยนตรบั บุคคลทีไ่ ปรวมงานศพโดยสารกลับมาทีบ่ า นทีจ่ ดั งานศพและขนสิง่ ของตาง ๆ
โดยไมตองเสียคาใชจา ยนัน้ เห็นวา ผูร อ งยืนยันวาผูค ดั คานทัง้ สีเ่ ปนผูก อ สนับสนุน หรือรูเ ห็นเปนใจ
ใหนายบรรจงกระทําการดังกลาว ผูรองจึงมีหนาที่พิสูจน แตผูรองไมมีพยานหลักฐานแตอยางใด
ที่จะแสดงใหเห็นวา ผูคัดคานทั้งสี่กระทําการดังที่ผูรองกลาวอาง อีกทั้งผูคัดคานทั้งสี่ใหการปฏิเสธ
วาไมไดรูเห็นในการกระทําของนายบรรจงแตอยางใด ขอเท็จจริงจึงยังฟงไมไดวา ผูค ดั คานทัง้ สีเ่ ขาไป
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของนายบรรจงดังกลาว กรณีจึงไมสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู คั ด ค า นทั้ ง สี่ และจั ด ใหมีก ารเลือกตั้ง ใหมไ ด ทั้ง ไมจําตอ งวินิจ ฉัย วา การกระทําของ
นายบรรจงเปนการใหประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใดเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งแกผูคัดคานทั้งสี่หรือไม
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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