คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๑๕ /๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๒๙๘๐ /๒๕๕๒

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

๑๑ เดื อ น พฤศจิ ก ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม
ผู ร อ งยื่ น คําร อ งว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๑ ผู อํานวยการการเลื อ กตั้ง

ประจําองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ประกาศให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิกสภาองคก าร
บริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุง เขตเลือกตั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑
ผูคัด คานเปนผูสมัครหมายเลข ๑ และเปนผูไดรับการเลือกตั้ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัด คา นเปน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย กอ นประกาศผลการเลือ กตั้ง ปรากฏวา เมื่อ วัน ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
นายเจริ ญ เรือ งใจ ผูส มัค รนายกองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด เชีย งราย หมายเลข ๕ และ
นายสมควร นัยติ๊บ ผูสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุง
เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ หมายเลข ๒ ยืน่ คํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดเชียงรายวา

/การเลือกตั้ง

-๒การเลือ กตั้ง ในสว นที่เ กี่ย วกับ ผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม ผูรอ งสืบ สวน
ข อ เท็ จ จริ ง แล ว ได ค วามว า เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มีน าคม ๒๕๕๑ นายอิน จัน ทร สิท ธิขัน แกว
กํานัน ตําบลทุง กอ ซึ่ง เปน เจา หนา ที่ของรัฐ ใชตําแหนงหนาที่เรียกสารวัตรกํานัน ผูใ หญบาน
และผูชว ยผูใ หญบานทุกหมูบานของตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง มาประชุม ณ ที่ทําการกํานัน
เลขที่ ๑๖๕ หมู ๔ ตําบลทุงกอ อําเภอเวียงเชียงรุง เพื่อใหประโยชนแ กผูคัดคานไดปราศรัย
หาเสีย งเลือกตั้ง การกระทําของนายอินจันทรจึงเปนการใชอํานาจหนาที่สนับสนุน หรือชวยเหลือ
ผูคัดคานใหไดรับการเลือกตั้ง เปนการฝาฝนมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนเหตุใหการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเปน ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๙ ประกอบกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ ขอใหมีคําสั่ง ใหมีก ารเลือกตั้ง สมาชิก สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย แทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา นายอินจันทร สิทธิขันแกว กํานันตําบลทุงกอ ไมไดใช
ตําแหนงหนาที่เรีย กสารวัต รกํานัน ผูใ หญบานและผูชวยผูใ หญบานตามคํารองมาประชุมเพื่อ
ใหประโยชนแ กผูคัด คา นไดปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง แตการประชุมดังกลาวเปนการประชุมเพื่อ

/ซักซอม

-๓ซักซอมความเขาใจเตรียมความพรอมในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูคัดคานไมทราบมากอน วันดังกลาวผูคัดคานไปหาเสียงตามปกติ
เมื่อผานบานกํานันอินจันทร บังเอิญเห็นมีรถยนตจอดอยูหลายคันจึงเขาไปแจกแผนพับหาเสียง
แนะนําตัว ในการประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุมประมาณ ๒๐ คน แตคณะกรรมการของผูรอง
สอบสวนปากคําผูเขาประชุมเพียง ๔ คน ซึ่งเปนญาติสนิทและเปนคนใกลชิดกับนายสมควร
ผูรองเรียน จึงเปนขอพิรุธซึ่งฟงไมได ขอใหยกคํารอง
ในวั น นั ด ตรวจพยานหลั ก ฐาน คู ค วามทั้ง สองฝายแถลงรับวา คณะอนุกรรมการ
การสื บ สวนสอบสวนได สื บ สวนและสอบสวน และผู ร อ งได มี คําสั่ ง วิ นิ จ ฉั ย ตามเอกสารที่
ปรากฏในสํานวน คงมี ป ระเด็น ที่จ ะตอ งไตส วนวา ผูคัด คา นมีสว นเกี่ย วขอ งกับ การกระทํา
ของนายอินจันทร สิทธิขันแกว หรือไม
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง ไตสวนพยานผูรองและผูคัดคานเพิ่มเติมแลว
ขอเท็จจริงเบื้องตนที่คูความทั้งสองฝายรับกันฟงไดวา เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ นายอินจันทร
สิทธิขัน แกว กํานัน ตําบลทุงกอ ไดเรียกประชุม สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
ตําบลทุ ง ก อ อําเภอเวี ย งเชี ย งรุง ซึ่ง อยูใ นเขตเลือ กตั้ง ที่ ๑ ที่ผูคัด คา นลงรับ สมัค รเลือ กตั้ง
ประมาณ ๒๐ คน โดยมีว าระการประชุม เกี่ย วกับ เรื่อ งการเดิน ทางไปศึกษาดูงานที่ป ระเทศ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว นายจิราวุฒิ แกวเขื่อน ผูสมัครสมาชิกสภาองคการ

/บริหาร

-๔บริ ห ารส ว นจั ง หวัด เชีย งราย เขตอําเภอแมล าว ซึ่ง เปน บุต รเขยของนายอิน จัน ทร ผูส มัค ร
กลุมเดียวกับผูคัดคาน และผูคัดคานอยูในที่ประชุมครั้งนี้ดวย นอกจากนี้มีผูบันทึกเทปคําพูดของ
นายจิราวุฒิกับ ผูคัด คา น กอนการประชุม ดัง กลาวพรอมบัน ทึกถอดคําพูดในสํานวน มีปญ หา
ตองวินจิ ฉัยตามคํารองของผูร อ งวา นายอินจันทร สิทธิขนั แกว กํานันตําบลทุง กอ อําเภอเวียงเชียงรุง
ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหนาที่เรียกประชุม วัน ดังกลาว ใหผูคัดคานและนายจิราวุฒิ
ไดปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งอัน เปน คุณแกผูคัดคานทําใหการเลือกตั้งครั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูคัด คา นมิไ ดเ ปน ไปโดยสุจริตและเที่ย งธรรมหรือไม ทางไตสวนไมปรากฏจากพยานบุคคล
ของผูรองใหการยืนยันวา นายอินจันทร สิทธิขันแกว กํานันตําบลทุงกอ ไดเรียกประชุมดังกลาว
เพื่อใหผูคัด คา นมาปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไมปรากฏวานายอินจันทรรูจัก สนิทสนมหรือ
ใหการสนับสนุนผูคัด คานมากอน ทั้งนายอิน จัน ทรก็มิไ ดอ ยูดว ยในขณะที่ผูคัด คา นมาหาเสียง
แจกแผนพับ กอนการประชุมคงไดความแตเพียงวา ผูคัดคานอยูในที่ประชุมกอนมีการประชุม
พรอมแผนพับหาเสียงวางที่โตะประชุมตามจุดที่นั่งของผูเขารวมประชุมจุดละประมาณ ๑๐ แผน
และนายจิราวุฒิ แกวเขื่อน บุตรเขยของนายอิน จันทรม าพูดในที่ประชุม ตําหนิถึงการทํางาน
ของผูบริหารทองถิ่นในสมัยที่ผานมา และนายจิราวุฒิชี้แจงถึงเหตุที่มีขาววาตนจะลงสมัครเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเวียงเชียงรุง ทั้งรับปากวาจะชวยผูใหญบานที่รองขอมา สวนที่นายสาย
จัน ทาพูน นายทองอินทร สิทธิขัน แกว นายวัน เฉลิม จอมสวรรค นายศักดิ์ วงคสุวรรณ

/ตางให

-๕ต า งให ถ อ ยคําต อ คณะอนุกรรมการสืบสวนการเลือกตั้ง สอดคลองกัน วา สุดทา ยนายจิราวุฒิ
ฝากในที่ ป ระชุ ม ขอให ช ว ยพิ จ ารณาเลื อ กผู คั ด ค า น แต ค วามข อ นี้ ไ ม ป รากฏวามีคําพูด ของ
นายจิราวุฒิในแผนเทปบันทึกและขอความที่ถอดมาจากเทปบันทึกในสํานวน ทั้งนางพรรณชนก
บุตรมา ผูใหญบา นหมูท ี่ ๑๑ พยานผูร อ งทีเ่ ขารวมประชุมดวยก็ไมไดใหการถึงคําพูดของนายจิราวุฒิ
พยานผูรอ งจึงขัด กัน เอง นอกจากนี้ขอ ความที่ถอดจากการบันทึกในสวนของผูคัดคานก็ปฏิเสธ
ถ อ ยคํา ของนายจิ ร าวุ ฒิ ที่ ไ ปรั บ ปากผู ใ หญ บ า นที่ ม าประชุม วา เปน การผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ไมใชคําพูดของตน พยานผูรอ งจึงมีพริ ธุ ไมนา เชือ่ วา นายจิราวุฒไิ ดปราศรัยหาเสียงชวยเหลือผูค ดั คาน
พยานผูรองใหการเจือสมกับพยานผูค ดั คานวา ผูค ดั คานเขามาพูดหาเสียงประมาณ ๑๐ นาที ก็ออกไป
หลั ง จากนั้ น นายอิ น จั น ทร ก็ เ ริ่ ม ประชุ ม ในที่ ป ระชุ ม พู ด ถึ ง แต เ รื่ อ งการไปดู ง านที่ป ระเทศ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไมไดมีการพูดถึงการหาเสียงใหผูคัด คาน นายเชิดชัย
แสงสุข ผูใ หญบานหมูที่ ๒ นายบุญสง ตะวิโล ผูใ หญบานหมูที่ ๖ นายศักดิ์ สุขเกษม
ผู ใหญบานหมูที่ ๙ นายอินจันทร กํานันตําบลทุงกอ ตางเบิกความสอดคลองกันวา นายอินจันทร
บอกทุกคนในที่ประชุมใหวางตัวเปนกลาง สวนผูคัดคานก็นําสืบปฏิเสธอยูวาผูคัดคานไปหาเสียง
ตามปกติ บังเอิญผานบานนายอินจันทรเห็นมีรถหลายคันจึงเขาไปแจกแผนพับใหผูเขารวมประชุม
ซึ่งเมื่อพิเคราะหถึงแผนพับที่ผูเขารวมประชุมไดรับแลวก็มีจํานวนเล็กนอย นอกจากนี้ทางไตสวน
ยังไดความวา ผูเขารวมประชุมบางคนนํากลับไปแตไมไดแจกใหชาวบาน บางคนก็ไมนาํ กลับไปดวย

/การเรียก

-๖การเรีย กประชุม ของนายอิน จัน ทรก็เ ปน การเรีย กประชุม ตามอํานาจหนาที่ข องตนที่มีอ ยูแ ละ
ก็มีเ หตุที่จ ะตอ งเรีย กประชุม เนื่อ งจากผูที่จ ะเดิน ทางไปศึก ษาดูง านอยูใ นทอ งที่ข องตนและ
ตอ งเดิน ทางในวัน รุง ขึ้น ผูรอ งมีแ ตพยานพฤติเหตุแวดลอมตามพฤติการณทปี่ รากฏจากการไตสวน
ยังรับฟง ไมไ ดวา นายอินจันทร สิทธิขันแกว กํานันตําบลทุงกอใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
เป น คุ ณ แก ผู คั ด ค า น อั น เป น เหตุ ใ ห ก ารเลือ กตั้ง ครั้ง นี้เ ปน ไปโดยไมสุจ ริต และเที่ย งธรรม
กรณีจึง ไมตอ งดว ย มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามคํารอง
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายกีรติ เชียงปวน
นายราเชนทร วัชรพงศ
นางจุฑามาศ วงศศิวะวิลาส

ศิริพร/พิมพ/ทาน

