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คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายธวัช

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

อินทรจักร

ขอใหมีการเลือกตั้งใหม
ผูรอ งยื่น คํารอ งวา เมื่อวัน ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูรองประกาศวาผูคัด คาน

ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ตอมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความปรากฎตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
วา การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง ไดความจาก
นายพิภพ ใหมนวล ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทา เดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑
หมายเลข ๗ แจงเหตุแกนางสาวณัชชัญญ ชัยวงค ผูประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณของ
องคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งวา กอนวันเลือกตั้งประมาณ ๒ ถึง ๓ วัน นายปนแกว
แ ก ว แ สน ตั ว แ ทน ( หั ว คะแ น น) ของผู คั ด ค า น ใ ห เ งิ น แ ก น างจอม ขวั ญ แ ก ว ปุ ก

/นายจา

-๒นายจา แกวปุก และนางจัน ทรคํา แกวปุก ผูมีสิท ธิเลือ กตั้ง คนละ ๑๐๐ บาท และบอกให
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน ที่หมูที่ ๓ ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เพื่อจูงใจ
ใหนางจอมขวัญ นายจา และนางจันทรคํา ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน ผูรองพิจารณาแลว
เห็นวา การกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผคูคาันด
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อมุงประสงคตอผลใหผูคัดคานไดรับประโยชนจากการกระทํา
และมี ผ ลให ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลท า เดื่ อ เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ อําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอใหมีคําสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ใหม แทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่นคํารองคัดคานวา ผูคัดคานมิไดกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนการเลือตกั้ง
ผูคัดคานไมเคยใหเงิน สัญญาวาจะใหเงิน ใช จาง วาน สนับสนุน หรือรูเห็นยินยอมใหบุคคลใด
เปนตัวแทนของผูคัดคานในการใหเงินจํานวนใด ๆ แกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งแกผูคัดคาน การพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอันปรากฎในสํานวน
การสอบสวนผิด พลาดคลาดเคลื่อ นไมเ ปน ธรรมตอผูคัด คา น ทั้ง การกระทําดัง กลา วมิไดเ ปน
เหตุสําคัญ ที่ทําใหผูคัด คานไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ ขอใหยกคํารอง

/ในวันนัดตรวจ

-๓ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณภาค ๕ ตรวจคํารอง คําคัดคานและ
สอบคูความแลว เห็นวาคดีพอวินิจฉัยได จึงใหงดการไตสวน
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริง
รับฟงไดในเบื้องตนวา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ปรากฎวามีผูไดรับ
การเลือกตั้งทั้งหมด ๖ คน ผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งในลําดับที๔่ ได ๕๕๖ คะแนน นายบุญสรรค
จันทรเรือน ไดรับการเลือกตั้งในลําดับที่ ๕ ได ๔๔๐ คะแนน และนายคําปน ชัยวงค ไดรับ
การเลือกตั้งลําดับที่ ๖ ได ๔๓๑ คะแนน ไมปรากฎพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูคัดคาน
กระทําหรือกอใหผูอื่น กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่น กระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑)
ผูรอ งมีค วามเห็น วา ผูคัด คา นไดรับ ประโยชนจากการกระทําดัง กลาว มีปญ หาตองวินิจ ฉัย วา
ผู ร อ งมี อํานาจยื่น คํารอ งขอใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที่ ๑
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม แทนผูคัด คานไดหรือ ไม เห็นวา แมจะไดความจากสํานวน
การสอบสวนของอนุกรรมการการสืบสวนสอบสวนวากอนวันเลือกตั้ง ๒ ถึง ๓ วัน นายปนแกว
แกว แสน ใหเ งิน แกน างจอมขวัญ แกว ปุก นายจา แกว ปุก และนางจัน ทรคํา แกวปุก
ผู มี สิท ธิเ ลือ กตั้ง คนละ ๑๐๐ บาท และบอกใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน เพื่อจูงใจให
นางจอมขวัญ นายจา และนางจัน ทรคํา ลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กผูคัดคาน อันถือไดวามีการฝา
ฝ น ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารเลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

/มาตรา

-๔มาตรา ๕๗ (๑) และมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที๑่ อําเภอดอยเตา
จั ง หวั ดเชีย งใหม ในสวนที่เกี่ย วของกับผูคัด คา นมิไ ดเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ย งธรรมก็ต าม
แตการเลือกตั้งที่ไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมดังกลาว อันจะใหมีการเลือกตั้งใหมนั้นจะตองไดความ
วา
ความไมสุจริต หรือ ไมเที่ย งธรรม หรือการฝาฝน ดังกลาวเกี่ยวของกับผูไดรับการเลือกตั้งหรือ
เปน เหตุสําคัญที่ทําใหผูนั้นไดรับการเลือตัก้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ตามขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐาน
อั น ควรเชื่ อได ว าผูคัดคานกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปน ใจให ผู อื่ น
กระทําการอันเปนการฝาฝนตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และปรากฏวาผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งในลําดับ ๔ ได ๕๕๖ คะแนน
นายบุญสรรค จันทรเรือง ไดรับการเลือกตั้งในลําดับ๕ ได ๔๔๐ คะแนน และนายคําปน ชัยวงค
ไดรับการเลือกตั้งในลําดับ ๖ ได ๔๓๑ คะแนน ดังนั้นหากนางจอมขวัญ นายจา และนางจันทรคํา
ไปใชสิท ธิล งคะแนนเลือ กผูคัด คา นอัน เปน การฝาฝน กฎหมายดังกลาวจริง เมื่อ หัก คะแนนที่
นางจอมขวัญ นายจา และนางจัน ทรคํา ใชสิทธิเลือกผูคัด คานออกไป ๓ คะแนน แลวนําไป
เพิ่ม คะแนนใหแ กผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นก็ไมทําใหผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด
ผูคัดคานก็ยังคงไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้งที๑่ ในลําดับ ๔
เชน เดิม กรณีจึง ไมเ ปน เหตุสําคัญ ที่ทําใหผูคัด คา นไดรับ การเลือกตั้ง ตองดวยขอยกเวน ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๕

/มาตรา

-๕มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ตอนทาย การที่ผูรองยื่นคํารองตอศาลอุทธรณภาค ๕ จึงไมเขาหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
วรรคหนึ่ง ที่จะมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเดื่อ เขตเลือกตั้ง๑ที่ อําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม ใหม แทน ผูคัดคาน
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายอนุสรณ
นายเกียรติวุฒิ
นายธีรวัฒน
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