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ผูถูกกลาวหา

ขอใหเลือกตั้งใหม
ผูรองยื่น คํารองวา เมื่อวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําองค ก ารบริ ห ารส ว นตําบลร ม เย็ น ประกาศให มี ก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองคก าร
บริ ห ารส ว นตําบลร ม เย็ น ในวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ ผูถูก กลา วหาที่ ๑ และที่ ๒
เป น ผู ส มัค รรับเลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ ตามลําดับ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อ วัน ที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๕๑ ใหผูถูก กลา วหาทั้ง สองเปน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลรม เย็น ตอมาผูถูกกลาวหาทั้งสอง นายบุญสม โรจนสายชล ผูสมัครรับเลือกตั้ง

/หมายเลข ๓

-๒หมายเลข ๓ และนายสัมฤทธิ์ สุขสีใจ ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๔ ยื่นคํารองคัดคานวา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ ในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูถูกกลาวหาทั้งสองมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลว
ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ กอนถึงเวลาลงคะแนนเลือกตั้งมีผูมารอแสดงตน
ใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งบริเวณหนาหนวยเลือกตั้งประมาณ ๘๐ คน นายนัทนที แซฟุง
และนายณัฐวัตร แซจาว ซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลรมเย็นใหเปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้ง ๑๐ โดยนายนัทนที
ทําหนาที่จายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็นใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
แตแนะนําผูมีสิท ธิเ ลือกตั้ง ที่ม ารอลงคะแนนวาบัตรเลือกตั้งดังกลาวทําเครื่องหมายลงคะแนน
ไดไมเกินหนึ่งหมายเลขซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากบัตรเลือกตั้งดังกลาวเปนบัตรเลือกตั้งสําหรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น ซึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถทําเครื่องหมาย
กากบาทในบัตรเลือกตั้งไดสองหมายเลขเทากับจํานวนสมาชิกที่จะไดรับเลือกตั้ง สวนนายณัฐวัตร
ซึ่งไดรับ มอบหมายใหทําหนาที่จายบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลรมเย็นแนะนํา
ผูมีสิท ธิเลือ กตั้ง วา ใหทําเครื่อ งหมายกากบาทลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งไดไมเกิน
สองหมายเลขซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากบัตรเลือกตั้งดังกลาวผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกผูสมัค รไดเพีย งหนึ่ง หมายเลขเทานั้น ผลคะแนนผูถูกกลาวหาที่ ๑ ได ๒๕ คะแนน

/ผูถูกกลาวหาที่ ๒

-๓ผูถูก กลาวหาที่ ๒ ได ๘๐ คะแนน นายบุญสมได ๔ คะแนน และนายสัมฤทธิ์ได ๑ คะแนน
ซึ่งมีจํานวนคะแนนของผูสมัครรวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คะแนน เปรียบเทียบกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่แ สดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ๑๒๒ คน เชื่อไดวามีการแนะนําการลงคะแนนผิดพลาดจริง
แต จ ากการสืบ สวนสอบสวนยัง ฟง ไมไ ดวา นายนัท นที และนายณัฐ วัต รมีเ จตนาที่ใ หเ กิด
ความผิดพลาดดังกลาว อยางไรก็ต ามความผิดพลาดดังกลาวเปนเหตุใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ขอมี คําสั่งใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใหม แทนผูถูกกลาวหาทั้งสอง
ผูถูกกลาวหาทั้งสองไมยื่นคําคัดคาน
ทางไตสวนไดความวา เมื่อวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสว นตําบลรม เย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยเขตเลือกตั้งที่ ๑๐
ซึ่ ง มี คู ห าเลื อ กตั้ ง เพี ย ง ๑ คู ห า ได ผู ถูก กลา วหาทั้ง สองเปน สมาชิก สภาองคก ารบริห าร
สวนตําบลรม เย็น ผูถูกกลา วหาที่ ๑ ได ๒๕ คะแนน ผูถูกกลาวหาที่ ๒ ได ๘๐ คะแนน
นายบุญสม โรจนสายชล ผูสมัครหมายเลข ๓ ได ๑ คะแนน และนายสัมฤทธิ์ สุขสีใจ
ผูสมัครหมายเลข ๔ ได ๔ คะแนน ตามสําเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนตําบลรม เย็น เอกสารหมาย ร.๔ ซึ่งผูรองไดประกาศผลการเลือกตั้งวา

/ผูถูกกลาวหาทั้งสอง

-๔ผูถูก กลาวหาทั้งสองไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น ตามสําเนา
ประกาศของผูรอง เอกสารหมาย ร.๕ ซึ่งปรากฏวากอนเวลาการเลือกตั้งมีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
รอการลงคะแนนประมาณ ๘๐ ถึง ๙๐ คน นายนัทนที แซฟุง แจกบัตรเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสว นตําบลรมเย็นใหผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยแนะนําวาใหกากบาทหมายเลข
ไดไมเกิน หนึ่ง หมายเลข ซึ่งที่ถูก ตอ งกากบาทหมายเลขไดไมเกิน สองหมายเลข เพราะจะมี
ผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งสองคน เนื่องจากนายนัทนทีเขาใจผิดวาเปนบัตรเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรมเย็น ซึ่งจัดใหมีการเลือกตั้งในคราวเดียวกันและคูหาเดียวกันตามบันทึก
ถอยคําพยาน เอกสารหมาย ร.๑๗ สวนนายณัฐวัตร แซจาว เขาใจวาบัตรเลือกตั้งที่ผูมีสิทธิเลือตัก้ง
มารับจากตนเปนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น จึงแนะนําประชาชน
ที่ม ารอลงคะแนนวาใหทําเครื่องหมายกากบาทไดไมเกินสองหมายเลข ซึ่งที่ถูกตองกากบาท
ไดไมเกิน หนึ่งหมายเลข ตามบัน ทึกถอยคําพยาน เอกสารหมาย ร.๑๘ ในสวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ มีผูแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
๑๒๒ คน ปรากฏบัตรเลือกตั้งที่เลือกสองหมายเลข มีจํานวน ๔ บัตร บัตรเลือกตั้งที่เลือก
หนึ่งหมายเลข มีจํานวน ๑๐๒ บัตร บัตรที่กากบาทในชองไมลงคะแนนและไมทําเครื่องหมาย
วาลงคะแนนใหแ กผูสมัครใดมีจํานวน ๘ บัตร และบัตรเสียมีจํานวน ๘ บัตร ตามบันทึก
ผลการเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารหมาย ร.๕๘

/พิเคราะห

-๕พิเคราะหพยานหลักฐานที่ผูรองนําสืบประกอบพยานเอกสารหมาย ร.๑ ถึง ร.๕๘
แลวเห็นวา การทีนายนั
่ ทนที แซฟุง กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที๑่ ซึ่งเปนหนวยเลือกตั้งเดียว
ในเขตเลือ กตั้ง ที่ ๑๐ จา ยบัต รเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบลรม เย็น ใหแ ก
ผูมีสิท ธิเลือกตั้ง โดยแนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งที่รอลงคะแนนวาใหกากบาทหมายเลขไดไมเกิน
หนึ่งหมายเลข ทั้งที่ที่ถูก ตอ งกากบาทหมายเลขไดไมเกินสองหมายเลข เนื่องจากมีผูมีสิทธิ
ไดรับเลือกตั้งสองคนในเขตเลือกตั้งดังกลาว โดยปรากฏจํานวนคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง เอกสารหมาย ร.๔ นอยกวาที่ควรจะเปนอันมีที่มาจาก
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนถึง ๑๐๒ คน กากบาทเพียงหมายเลขเดียวซึ่งอาจเกิดจากความเขาใจผิด
ของผู เ ลื อ กตั้ ง ตามคําแนะนําของนายนัทนทีหรือผูเลือ กตั้ง ประสงคจ ะเลือกหมายเลขเดียว
ไมอาจแยกแยะได ทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที๑๐
่
มิไ ดเปน ไปโดยสุจริต และเที่ย งธรรม มีปญ หาตอ งวินิจ ฉัย วา จะตอ งมีการเลือกตั้ง ใหมแ ทน
ผูถูกกลาวหาทั้งสอง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗ หรือไม เห็นวา ขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา นายนัทนทีกระทําการโดยสุจริต
แตพลั้งเผลอเขาใจวาบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เปนบัตรเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลรม เย็น ซึ่งกากบาทไดเพียงหมายเลขเดียวและจัดการเลือกตั้ง
ในคราวเดีย วกัน และผูถูก กลาวหาทั้งสองไมไดเกี่ย วของกับการเลือกตั้งที่ไ มเที่ย งธรรมนั้น

/สวนรายละเอียด

-๖สวนรายละเอียดของผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏวา มีผูไปใชสิทธิลงคะแนนรวม๑๒๒ คน
ผู ถู ก กล า วหาที่ ๑ ได ๒๕ คะแนน ผู ถู ก กล า วหาที่ ๒ ได ๘๐ คะแนน นายบุ ญ สม
ผู ส มั ค รหมายเลข ๓ ได ๑ คะแนน นายสัม ฤทธิ์ ผูสมัครหมายเลข ๔ ได ๔ คะแนน
บัตรเลือกตั้งที่เลือกสองหมายเลขมีจํานวน ๔ บัตร บัตรเลือกตั้งที่เลือกหนึ่งหมายเลขมีจํานวน
๑๐๒ บัตร บัตรที่กากบาทในชองไมลงคะแนนและไมทําเครื่องหมายวาลงคะแนนใหแกผูสมัครใด
มีจํานวน ๘ บัตร และบัตรเสียมีจํานวน ๘ บัตร จึงเปนที่ชัดเจนวามีผูใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนถึง
๑๐๒ คน ที่กากบาทเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียว ทั้งที่มีสิทธิเลือกไดสองหมายเลข
ผลของความผิดพลาดดังกลาวยอมกระทบตอการไดรับเลือกตั้งหรือไมไดรับเลือกตั้งของผูส มัคร
รับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้งดวยกันเองและผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไมไดรับเลือกตั้ง นับเปนเหตุสําคัญ
ที่ทําใหผูถูกกลาวหาทั้งสองไดรับเลือกตั้ง จึงตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมแทนผูถูกกลาวหาทัสอง
้ง
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จึงมีคําสั่งใหเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลรมเย็น เขตเลือกตั้งที่ ๑๐
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใหม แทนผูถูกกลาวหาทั้งสอง
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