คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่

ลต. ๖ /๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๙ /๒๕๕๖

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย
ศาลอุ ท ธรณภาค ๕
วั น ที่

๓๐ เดื อ น กรกฎาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู-ร-อง

ระหว5าง
นางสุพักตร โตมินากะ
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เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให#เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และให#มีการเลือกตั้งใหม')
ผูร# อ# งยืน่ คําร#องว'า เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ผูอ# าํ นวยการการเลือกตั้งประจําองคการ
บริห ารส'วนตําบลดอนศรีชุม ประกาศให#มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบล
ดอนศรี ชุ ม อําเภอดอกคําใต# จั ง หวั ด พะเยา ในวั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู#คัดค#าน
เป7นผู#สมัครรับเลือกตั้งเป7นสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม เขตเลือกตั้งที่ ๕
หมายเลข ๕ ต'อมาผู#ร#องประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให#ผคู# ดั ค#าน
เป7นสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชมุ เขตเลือกตัง้ ที่ ๕ ก'อนประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายบุ ญ ธรรม ป: ญ ญา ผู# ส มัครรับเลือกตั้ง เป7น สมาชิก
สภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม เขตเลือกตั้งที่ ๕ หมายเลข ๓ ยื่นคําร#องคัดค#านว'า

/การ

- ๒ การเลือกตั้งในส'วนที่เกี่ยวกับผู#คัดค#านมิได#เป7นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู#คัดค#าน
ได#กระทําการอันเป7นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท#องถิน่ หรือผูบ# ริหารท#องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ โดยกล'าวหาว'า ผู#คัดค#านได#ดําเนินการย#ายบุคคลเข#ามาในทะเบียน
บ# า นเลขที่ ๓๑ และ ๓๒ หมู' ที่ ๘ ตํา บลดอนศรี ชุ ม อํา เภอดอกคํา ใต# จั ง หวั ด พะเยา
โดยมิได#อาศัยอยูจ' ริง เพือ่ ประโยชนในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ ผูร# อ# งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล#ว
ข#อเท็จจริงได#ความว'า ก'อนครบวาระการดํารงตําแหน'งสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม
ผูค# ดั ค#านแจ#งย#ายบุคคลเข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑ หมูท' ี่ ๘ ตําบลดอนศรีชมุ อําเภอดอกคําใต#
จังหวัดพะเยา ซึ่งบ#านดังกล'าวยังสร#างไม'แล#วเสร็จ มีชื่อผู#คัดค#านเป7นเจ#าบ#าน จํานวน ๒ คน
ได#แก'นายมานพ ยาสมุทร ย#ายจากบ#านเลขที่ ๒๗๒ หมูท' ี่ ๘ ตําบลดอนศรีชมุ อําเภอดอกคําใต#
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และนางเพชร เดชบุญ ย#ายจากบ#านเลขที่ ๒๗
หมู'ที่ ๘ ตําบลเดียวกัน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และผูค# ดั ค#านก'อ สนับสนุน หรือรูเ# ห็น
เป7นใจให#น ายวริน ทร อิน ตGะ รักษา ในสถานภาพเจ#าบ#าน ดําเนินการย#ายนายวงศกร วิเศษ
จากบ#านเลขที่ ๒๓๕ หมู'ที่ ๘ ตําบลเดียวกัน เข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๕๓ บุค คลที่ย#า ยเข#า มาในทะเบีย นบ#า นดัง กล'า วไม'ไ ด#เ ป7น ญาติผู#คัด ค#า นและ
ไม'ได#พกั อาศัยทีบ่ า# นเลขที่ ๓๑ และ ๓๒ จริง โดยยังคงพักอาศัยทีบ่ า# นของตนตามบ#านเลขทีเ่ ดิม
ทั้งบุคคลดังกล'าวไปใช#สิทธิเลือกตั้ง การย#ายบุคคลดังกล'าวเข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑
และ ๓๒ เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ อันเป7นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท#องถิ่นหรือผู#บริหารท#องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ เป7นเหตุให#การเลือกตั้ง

/สมาชิก

- ๓ สมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชมุ เขตเลือกตัง้ ที่ ๕ อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา
ในส'วนที่เกี่ยวกับผู#คัดค#านมิได#เป7นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให#มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของนางสุพักตร โตมินากะ ผู#คัดค#าน เป7นเวลาหนึ่งปH และให#มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารส'วนตําบลดอนศรีชมุ เขตเลือกตัง้ ที่ ๕ อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา ใหม'แทนผูค# ดั ค#าน
ผู#คัดค#านยื่นคําคัดค#านว'า นายมานพ ยาสมุทร และนางเพชร เดชบุญ
ย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#านบ#านเลขที่ 31 หมู'ที่ 8 ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต# จังหวัด
พะเยา โดยพักอาศัยอยู'จริง มิได#ย#ายเข#ามาเพื่อประโยชนในการเลือกตั้ง และผู#คัดค#านมิได#ก'อ
สนับสนุน หรือรู#เห็นเป7นใจให#นายวรินทร อินตGะรักษา ดําเนินการย#ายนายวงศกร วิเศษ เข#า
มาในทะเบียนบ#านเลขที่ 32 หมู'ที่ 8 ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา ทั้ง
บุคคลดังกล'าวได#ย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#านโดยพักอาศัยอยู'จริง มิได#ย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#าน
เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งแต'อย'างใด ขอให#ยกคําร#อง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล#ว
ข#อเท็จจริงตามคําร#อง คําคัดค#าน และคํารับของคู'ความรับฟ:งเป7นยุติในเบื้องต#นว'า เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๕ ผู# อํานวยการการเลื อกตั้ งประจําองคการบริ ห ารส' ว นตําบลดอนศรีชุม
ประกาศให# มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต#
จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู#คัด ค#านสมัครรับเลือกตั้งเป7นสมาชิกสภา
องคการบริ ห ารส' ว นตําบลดอนศรี ชุ ม เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๕ หมายเลข ๕ ต' อ มาวั น ที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูร# อ# งประกาศผลการเลือกตัง้ ให#ผคู# ดั ค#านเป7นสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบล

/ดอน

- ๔ ดอนศรีชุม เขตเลือกตั้งที่ ๕ ก'อนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายบุญธรรม ป:ญญา ผู#สมัครรับเลือกตั้งเป7นสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ หมายเลข ๓ ยื่นคําร#องคัดค#านว'า การเลือกตั้งในส'วนที่เกี่ยวกับผู#คัดค#านมิได#
เป7นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู#คัดค#านกระทําการอันเป7นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท# อ งถิ่น หรือผู#บริห ารท#องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ กล'าวคือ
ก'อนการเลือกตั้งผู#คัดค#านดําเนินการย#ายบุคคลผู#มีสิทธิเลือกตั้งเข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑
และ ๓๒ หมู'ที่ ๘ ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา โดยมิได#อาศัยอยู'จริง
เพือ่ ประโยชนในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ ผูร# อ# งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล#ว เห็นว'า การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุมในส'วนที่เกี่ยวกับผู#คัดค#านมิได#เป7นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให#ยื่นคําร#องคดีนี้ ตามสํานวนคัดค#านการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารส'วนตําบลศรีดอนชุมเอกสารหมาย ร. ๑ ผู#คัดค#านเป7นเจ#าของกรรมสิทธิ์
บ#านเลขที่ ๓๑ และ ๓๒ ดังกล'าวซึง่ ปลูกอยูใ' นบริเวณเดียวกัน โดยบ#านเลขที่ ๓๑ ยังสร#างไม'แล#วเสร็จ
มีสภาพไม'สามารถอาศัยอยูไ' ด# และไม'มคี นอยูอ' าศัย มีชอื่ ผูค# ดั ค#านเป7นเจ#าบ#าน ส'วนบ#านเลขที่ ๓๒
ผูค# ดั ค#านกับสามีชาวญีป่ นุ? พักอาศัยอยูเ' ป7นปกติประจํา มีชอื่ นายวรินทร อินตGะรักษา ญาติผคู# ดั ค#าน
เป7นเจ#าบ#าน ซึง่ นายวรินทรย#ายมาจากบ#านเลขที่ ๒๘๕ หมูท' ี่ ๘ ตําบลดอนศรีชมุ อําเภอดอกคําใต#
จังหวัดพะเยา โดยบ#านเลขที่ ๓๑ นายมานพ ยาสมุทร กับนางเพชร เดชบุญ ย#ายเข#ามา
ในทะเบียนบ#านเป7นผูพ# กั อาศัย ซึง่ นายมานพย#ายมาจากบ#านเลขที่ ๒๗๒ หมูท' ี่ ๘ ตําบลดอนศรีชุม
อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ นางเพชรย#ายมาจากบ#านเลขที่ ๒๗

/หมู'

- ๕ หมูท' ี่ ๘ ตําบลเดียวกัน เมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ส'วนบ#านเลขที่ ๓๒ นายวงศกร วิเศษ
ย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#านเป7นผูพ# กั อาศัยโดยย#ายมาจากบ#านเลขที่ ๒๓๕ หมูท' ี่ ๘ ตําบลเดียวกัน
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งบุคคลเหล'านี้ย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#านโดยมิได#อาศัยอยู'จริง
ยังคงพักอาศัยอยู'ตามปกติที่บ#านเลขที่เดิม
มี ป: ญ หาต# อ งวิ นิ จ ฉั ย ว' า ผู# คั ด ค# า นดําเนิ น การย# า ยนายมานพและนางเพชรเข# า มาใน
ทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑ และก'อ สนับสนุน หรือรู#เห็นเป7นใจให#นายวรินทรดําเนินการย#ายนาย
วงศกรเข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๒ เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบหรือไม' เมื่อข#อ
เท็จจริงรับฟ:งเป7นยุติแ ล#วว'า ก'อนการเลือกตั้งนายมานพ นายวงศกร และนางเพชรย#ายเข#า
มาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑ และ ๓๒ ของผู#คัดค#าน โดยมิได#อาศัยอยู'จริง ซึ่งเหตุผลของการ
ย#า ยเข#า มาในทะเบีย นบ#า นปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๑ โดยนายมานพอ#า งว'าเพือ่ ต#องการ
ไปรับจ#างตัดหญ#า ตัดกิง่ ไม# ให#ผคู# ดั ค#าน นายวงศกรอ#างว'าเพือ่ รับจ#างขับรถให#ผคู# ดั ค#าน ซึ่งทั้งสอง
กรณีเห็นได#ว'าไม'จําเป7นต#องย#ายชื่อ นายมานพและนายวงศกรเข#ามาในทะเบียนบ#านของผูค# ดั
ค#าน นายมานพและนายวงศกรก็สามารถรับจ#างตัดหญ#า ตัดกิง่ ไม# และขับรถให#ผคู# ดั ค#านได# ส'วนนาง
เพชรอ#างว'าเพื่อต#องการได#รับสิทธิช'วยเหลือจากองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม เนือ่ งจาก
บ#านทีพ่ กั อาศัยเป7นประจํานัน้ ไม'ได#รบั ความช'วยเหลือหรือแจกสิง่ ของจากเทศบาลอําเภอดอกคําใต# กับ
ต#องการสิทธิในการสมัครเป7นอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบ' า# น ข#ออ#างประการแรกไม'มีเหตุผล
สนับสนุนว'าเหตุใดนางเพชรไม'ได#รับความช'วยเหลือจากเทศบาลอําเภอดอกคําใต# ประกอบกับ
บุคคลในครอบครัวของนางเพชรมีหลายคนเหตุใดคนอื่นจึงไม'ดําเนินการเช'นเดียวกับนางเพชร

/และ

- ๖ และข#ออ#างประการที่ ๒ ก็ไม'ปรากฏข#อเท็จจริงว'านางเพชรได#สมัครเป7นอาสาสมัครสาธารณะสุข
ประจําหมู' บ# านตามที่อ#าง อีกทั้งข#ออ#างของนางเพชรแตกต'างกับเหตุผลที่ผู#คัดค#านให#การไว#
ต'อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสารหมาย ร. ๑ หน#า ๕๐ ว'านายวรินทรชักชวน
และขอฝากชื่อแจ#งย#ายนางเพชรเข#ามาในทะเบียนบ#านของผู#คัดค#านเพื่อช'วยงานบ#าน งานสวน
สัปดาหละ ๑ ถึง ๒ ครั้ง โดยไม'ได#รับค'าจ#าง ข#ออ#างของนางเพชรและผู#คัดค#านจึงไม'มีเหตุผล
ให#รับฟ:ง ซึ่งข#ออ#างของบุคคลเหล'านี้ล#วนเป7นข#ออ#างทีเ่ ลือ่ นลอยไม'มเี หตุผลอันสมควรทีจ่ ะต#องย#าย
เข#ามาในทะเบียนบ#านซึ่ง เป7น บ#านของผู#คัด ค#า นดังกล'าว และการย#ายเข#ามาในทะเบียนบ#าน
ดังกล'าวนัน้ เชือ่ ได#วา' ผูค# ดั ค#านซึง่ เป7นเจ#าของบ#านได#ให#ความยินยอม เมือ่ ผูค# ดั ค#านซึง่ เป7นเจ#าของบ#าน
ยินยอมให#บคุ คลเหล'านีย้ า# ยเข#ามาในทะเบียนบ#านโดยไม'มเี หตุผลอันสมควร อีกทัง้ ได#ความตามเอกสาร
หมาย ร. ๑ ว'าบุคคลเหล'านี้ไปใช#สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุมใน
ครั้งนี้ ประกอบกับการย#ายบุคคลเข#ามาในทะเบียนบ#านโดยบุคคลนั้นมิได#อาศัยอยู'จริง ต#องด#วย
ข#อสันนิษฐานว'าเป7นการย#ายบุคคลเข#ามาในทะเบียนบ#านเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท#องถิน่ หรือผูบ# ริหารท#องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓
วรรคสอง (๒) จึงมีเหตุผลที่เชื่อได#ว'า ผู#คัดค#านดําเนินการย#ายนายมานพกับนางเพชรเข#ามา
ในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๑ และผูค# ดั ค#านก'อ สนับสนุน หรือรูเ# ห็นเป7นใจให#นายวรินทรดําเนินการ
ย#ายนายวงศกรเข#ามาในทะเบียนบ#านเลขที่ ๓๒ เพือ่ ประโยชนในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ อันเป7นการฝ?าฝ@น
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท#องถิ่นหรือผู#บริหารท#องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓
ซึ่งเป7นการกระทําโดยไม'สุจริตเพื่อให#ผู#คัด ค#านได#รับการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏว'าผู#คัดค#านได#รับ

/การ

- ๗ การเลือกตั้งเป7นสมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม เขตเลือกตั้งที่ ๕ จึงเป7นเหตุให#
การเลือกตั้งในส'วนที่เกี่ยวกับผู#คัด ค#านมิได#เป7นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเป7นการฝ?าฝ@น
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท#องถิน่ หรือผูบ# ริหารท#องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ วรรค ๑
จึงมีคําสั่งให#เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางสุพักตร โตมินากะ ผู#คัดค#าน
มีกาํ หนดเวลาหนึง่ ปH นับแต'วนั มีคาํ สัง่ และให#มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารส'วนตําบลดอนศรีชุม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอดอกคําใต# จังหวัดพะเยา ใหม'แทนผู#คัดค#าน
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