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ความ คดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู8ร8อง

นายจงรักษ สารอินทร

ผู8คัดค8าน

ระหวาง

เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให8เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสั่งให8มีการเลือกตั้งใหม<)
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตัง้ ที่ 7 อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕๕
ผูคัดคานเป3นผูสมัครหมายเลข 3 ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒5 ตุลาคม ๒๕๕๕
ใหผูคัดคานเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตัง้ ที่ 7 อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน กอนประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสมศักดิ์ ซาวยา
ผู สมั ค รรั บเลื อกตั้ งเป3 น สมาชิ กสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ 7
หมายเลข 2 ยื่น คํารองวา การเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองคการบริห ารสวนตําบลตะเคีย นปม
เขตเลือกตัง้ ที่ 7 ในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคาน มิไดเป3นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เนือ่ งจากผูคัดคาน

/กระทําการ

-๒กระทําการอันเป3นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔5 (5) กลาวคือ เมื่อวัน ที่ 27 สิงหาคม 2555 ผูคัด คานสมัค ร
รับเลือกตั้งเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ 7 โดยแจงตอ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมวา ผูคัดคานมีคุณสมบัติ
เป3นผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

แตความจริง

ผู คั ด คานถู ก ศาลจั ง หวั ด เชี ย งรายพิ พ ากษาใหจําคุ ก 11 ปH 8 เดื อ น ในความผิ ด ตอ
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ 1803/2543 คดีอาญาหมายเลขแดงที่
3470/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตอมาศาลอุทธรณภาค 5 พิพากษาลงโทษ
จําคุกผูคัดคานตามคําพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550
ผูคัดคานไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553
ไดสวนลด 1 ใน 5 ใหจําคุก 8 ปH นับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งผูคัดคาน
พนโทษจําคุกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 (เนื่องจากผูคัดคานถูกคุมความประพฤติที่
สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดลําพูนตัง้ แตวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึง 18 มิถนุ ายน 2554)
ซึ่งพนโทษมายังไมถึงหาปHนับถึงวันเลือกตั้ง ผูคัดคานจึงเป3นบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ผูคัดคาน
ซึ่ ง รู อยู แลววาตองหามมิ ใ หใชสิ ท ธิ ส มั ครรั บเลื อ กตั้ งแตไดยื่ น ใบสมั ครรั บเลื อ กตั้ ง เป3 น สมาชิ ก
สภาองคการบริห ารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ 7 โดยแจงขอความอันเป3นเท็จ
ตอผู อํานวยการการเลื อกตั้ งประจําองคการบริ ห ารสวนตําบลตะเคียนปมซึ่งเป3นเจาพนักงาน
ตามกฎหมายอาญาวาผู คั ด คานเป3 น บุ ค คลผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมเป3 น ผู มี ลั ก ษณะตองหามมิ ใ ห
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม อันเป3นการฝ?าฝ@น

/ประมวลกฎหมาย

-๓ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ซึ่งการกระทําดังกลาวเป3นการกระทําโดยไมสุจริต
เพื่อใหผูคัดคานไดรับเลือกตั้ง มีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม
เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายจงรักษ สารอินทร ผูคัดคาน และใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน ใหมแทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยืน่ คําคัดคานวา ผูคัดคานเคยถูกศาลจังหวัดเชียงรายพิพากษาลงโทษจําคุก
11 ปH 8 เดือน และคดีถงึ ทีส่ ดุ แลวตามคํารองจริง ผูคัดคานพนโทษตัง้ แตวันที่ 13 กันยายน 2553
(ทีถ่ กู 13 ธันวาคม 2553) เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2556 ผูคัดคานยืน่ คํารองตอศาลจังหวัดเชียงราย
ขอรื้อฟ@Rนคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม

เนื่องจากมีพยานหลักฐานใหมอันชัดแจงและสําคัญแกคดี

ซึ่ ง ถาไดนํามาสื บ แลวจะแสดงวาผู คั ด คานมิ ไ ดกระทําความผิ ด ศาลจั งหวั ด เชี ยงรายมี คําสั่ ง
ใหรวบรวมสํานวนคํารองและความเห็นใหศาลอุทธรณพิจารณา ขอใหมีคําสั่งจําหนายคดีนี้ชั่วคราว
เพื่อรอคําสั่งของศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ ตรวจคํารอง คําคัดคานกับสอบถามคูความ
เพิ่มเติมแลว เห็นวาคดีพอวินิจฉัยได จึงใหงดการไตสวน
ศาลอุ ท ธรณภาค ๕ แผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ตรวจสํานวนประชุ ม ปรึ ก ษาแลว
ขอเท็ จ จริ งรั บ ฟT ง ยุ ติ ว าผู อํานวยการการเลื อกตั้ งประจําองคการบริ ห ารสวนตําบลตะเคียนปม
ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ ๗
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ผูคัดคานสมัครรับเลือกตั้งเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ ๗

/หมายเลข ๓

-๔หมายเลข ๓ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหผูคัดคาน
เป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ ๗ แตกอนที่ผูคัดคาน
สมัครรับเลือกตั้งเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม ผูคัดคานไดรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๔๗๐/๒๕๔๖ ของศาลจังหวัดเชียงราย
ใหจําคุก ๑๑ ปH ๘ เดือน ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ตอมา
ไดรับพระราชทานอภัยโทษ โดยไดสวนลด ๑ ใน ๕ คงใหจําคุก ๘ ปH นับแตวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๖ พนโทษมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ คดีมีปTญหาตองวินิจฉัยวา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ ๗ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูคัดคานเป3นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม เห็นวา ผูคัดคานไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแต ๒ ปH ขึ้นไป ในฐานความผิดซึ่งไมใชในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
และไดพนโทษมาเป3นเวลาเพียง ๑ ปH ๙ เดือน ซึ่งยังไมถึง ๕ ปH นับถึงวันเลือกตั้ง ผูคัดคาน
จึงเป3นบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๕ (๕) อันเป3นการกระทํา
โดยไมสุจริตเพื่อใหผูคัดคานไดรับการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏวาผูคัดคานไดรับการเลือกตั้งเป3นสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม เขตเลือกตั้งที่ ๗ จึงเป3นเหตุใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
อันเป3นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙๗ วรรคหนึง่ สวนทีผ่ คัู ดคานอางวา ผูคัดคานยืน่ คํารองตอศาลจังหวัดเชียงรายขอรือ้ ฟ@Rน
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๔๗๐/๒๕๔๖ ขึ้นพิจารณาคดีใหมและขอใหจําหนายคดีนี้เสียนั้น
เห็ น วา แมศาลในคดี ดั ง กลาวจะพิ จ ารณาเป3 น อยางไรก็ ไ มทําใหผลของคดี นี้ เ ปลี่ ย นแปลง

/เพราะขณะที่

-๕เพราะขณะที่ผูคัดคานสมัครรับเลือกตั้งเป3นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปมนั้น
ผูคัดคานเป3นบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังไดวินิจฉัยมาแลว
จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายจงรักษ สารอินทร ผูคัดคาน มีกําหนด
เวลาหนึง่ ปH นับแตวันมีคาํ สัง่ และใหมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม
เขตเลือกตั้งที่ ๗ อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ใหมแทนผูคัดคาน.
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