คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่

ล.ต. ๕ /๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่

ล.ต. ๑๑ /๒๕๕๔

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย์
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๕
วั น ที่

๒๘ เดื อ น

ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช

๒๕๕๔

ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

ผู้ร้อง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระหว่าง

นายสง่า
นายสุข
นายประเสริฐ
นายบุญเลย
นายสมคิด
นายสุภชัย
นายประเสริฐ

ยามี
ชัยวรณ์
ศรีคําสุข
ยารังษี
ยามี
ปัญญาดี
สุริยะน้อย

ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕
ที่ ๖
ที่ ๗

ผู้คัดค้าน

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้มีคําสั่งเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า เมื่อวัน ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลป่าแดดประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกเทศมนตรีตาํ บลป่าแดด หมายเลข ๒ ผูค้ ดั ค้านที่ ๒
ถึ ง ที่ ๗ เป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลป่ า แดด เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑

/หมายเลข ๑๙

- ๒ หมายเลข ๑๙ ถึง หมายเลข ๒๔ ต่อมาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผูร้ อ้ งประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้ ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๑ เป็ น นายกเทศมนตรี ตํ า บลป่ า แดด ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๓ ที่ ๕ ถึ ง ที่ ๗
เป็ น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ หลังประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางณภัสส์ วงศ์ใหญ่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
ตําบลป่าแดด หมายเลข ๓ นายบุญปั๋น บุญใส่ นายอํานวย คํายวง และนายลําดล มาติ๊บ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑, ๔
และ ๕ ยื่นคําร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดําเนินการสืบสวน
สอบสวนแล้วได้ความว่า เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการประชุมประจําเดือนของชาวบ้าน
บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓ ตําบลป่าแดด ที่บริเวณพระวิหารวัดท่าน้ํา หมู่ที่ ๓ ตําบลป่าแดด
หลั ง ประชุ ม เสร็ จ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิ ก า ผู้ คั ด ค้ า นทั้ ง เจ็ ด และนายสมบั ติ ทรายคํา
ตั ว แทน (หัว คะแนน) ซึ่ง เป็น ทีม งานของผู้คัด ค้านที่ ๑ ได้แ นะนําทีม ผู้บ ริห ารและผู้สมัค ร
กับ นายสุชาติ อิ่น คํา ผู้ใ หญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และเป็นผู้ที่จัด การประชุม หลังจากแนะนําแล้ว
ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๑ พู ด ว่ า นายสมบั ติ จ ะมาสร้ า งศาลาบาตร ณ วั ด ท่ า น้ํา แล้ ว เชิ ญ นายสมบัติ
ขึ้น กล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งนายสมบัติได้กล่าวว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วัดท่าน้ํา เป็นการกระทํา
ภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตาํ บลป่าแดดและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึง่ ผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดได้กอ่ สนับสนุนหรือรูเ้ ห็นเป็นใจ
ให้นายสมบัติพูดต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓

/ตําบลป่าแดด

- ๓ ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วดั ท่าน้าํ อันเป็นการให้
เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่วัดท่าน้ํา
เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านทั้งเจ็ดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้คัดค้านทั้งเจ็ดและมีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดด และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ใหม่แทนผูค้ ดั ค้านที่ ๑
ที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗
ผู้คัด ค้านทั้งเจ็ดยื่นคําคัดค้านว่า คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งคดีนี้ไม่ได้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๓ (๒) (๓) เนื่องจากไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้คัดค้านและมิได้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกคัดค้าน
ในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ทั้งไม่มีการระบุชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่เห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้นเท่าที่จะระบุได้ ซึ่งมิให้รับไว้เป็นเรื่องคัดค้าน
ตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๓๔ (๑) และพนั ก งานสืบสวนสอบสวนไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องคัดค้านแก้ไข
คําร้องคัดค้านตามระเบียบฯ ข้อ ๓๕ (๑) ผูร้ อ้ งจึงไม่มอี าํ นาจสืบสวนสอบสวนตามคําร้องคัดค้าน
ดังกล่าวตามระเบียบฯ ข้อ ๔๕ และไม่มอี าํ นาจยืน่ คําร้องคดีนี้ ทัง้ คําสัง่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๕/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจาก

/เป็นคําสั่ง

- ๔ เป็นคําสั่งที่อ้างอํานาจตามมาตรา ๙๖ ซึ่งเป็นกรณีสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง
แต่คดีนี้เป็นกรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้งหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้วจึงต้องอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๙๗ เมือ่ คําสัง่ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงไม่มี
อํานาจสืบสวนสอบสวนตามคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่มีอาํ นาจยืน่ คําร้องคดีนี้
อีกทัง้ การสืบสวนสอบสวนคดีนไี้ ด้ทาํ การสืบสวนสอบสวนและสรุปสํานวนล่วงเลยกําหนดระยะเวลา
ตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๔๕ วรรคหนึ่ ง ที่ กําหนดให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้สั่งรับ
เป็ น เรื่ อ งคั ด ค้ า น หากดําเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานพร้ อ มเหตุ ผ ลความจําเป็ น ต่ อ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่ได้รับ
มอบหมาย หรือเลขาธิการหรือผูท้ เี่ ลขาธิการมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพือ่ ขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลา
ทําการสื บ สวนสอบสวนออกไปได้ อี กไม่ เกิ น สองครั้ง ครั้งละไม่เกินห้าวัน และไม่ปรากฏว่า
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือเลขาธิการได้รายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็นที่การ
สืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ พิจารณาตามข้อ ๔๕
วรรคสอง กําหนดไว้แต่อย่างใด การสืบสวนสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ผูร้ อ้ งจึงไม่มอี ํานาจ
วินจิ ฉัยสัง่ การและยืน่ คําร้องคดีนี้ คําร้องคัดค้านการเลือกตัง้ ของนางณภัสส์ วงศ์ใหญ่ เป็นการร้อง
คั ด ค้ า นการเลื อ กตั้ ง ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๑ เพี ย งคนเดี ยว มิ ไ ด้ ร้ องคั ด ค้ านการเลื อกตั้ ง ในส่ ว นของ
ผูค้ ดั ค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงไม่มอี าํ นาจสืบสวนสอบสวนในส่วนของ
ผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗
และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดดใหม่แทนผู้คัดค้านที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗

/เมื่อวันที่

- ๕ เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดและนายสมบัติ ทรายคํา ไม่ได้สญั ญากับชาวบ้าน
ที่มาร่วมประชุมว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วัดท่าน้ํา ในวันดังกล่าวผู้คัดค้านที่ ๑ และทีมงาน
เพี ย งไปแนะนําตั ว ผู้ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิก สภาเทศบาลตําบลป่าแดด
เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ เท่านัน้ ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ไม่เคยพูดว่านายสมบัตจิ ะมาสร้างศาลาบาตร ณ วัดท่าน้ํา
แล้ ว เชิ ญ นายสมบั ติ ขึ้ น กล่ าวต่ อที่ ป ระชุ ม ทั้งไม่เคยพูด เสริมนายสมบัติตามคําร้องของผู้ร้อง
แต่ อ ย่ างใด ผู้ คั ด ค้ านทั้ ง เจ็ ด ไม่ เคยก่ อ สนั บ สนุ น หรื อรู้ เห็ น เป็ น ใจให้ นายสมบัติกระทําผิด
กฎหมายเลือกตัง้ อันเป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดเพือ่ จูงใจ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดตามทีผ่ รู้ อ้ งอ้าง ศาลาบาตรของวัดท่าน้ํา
เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ตั้งปี ๒๕๕๓ สร้างเสร็จปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ก่อนผู้คัดค้านทั้งเจ็ด
ปราศรัยเปิดตัวทีมงานที่วัดท่าน้ําเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้ยกคําร้อง
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ ไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงตามคําร้อง คําคัดค้าน
และทางไต่สวนฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการประชุมประจําเดือน
ของชาวบ้านบ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓ ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ทีพ่ ระวิหาร
วัดท่าน้าํ หมูท่ ี่ ๓ ตําบลป่าแดด ในทีป่ ระชุมดังกล่าวผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ได้แนะนําตัวผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เป็ น นายกเทศมนตรี ตําบลป่ าแดดและสมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลป่ า แดด เขตเลื อกตั้ง ที่ ๑
โดยมีนายสมบัติ ทรายคํา ที่ปรึกษาของผูค้ ดั ค้านที่ ๑ อยูด่ ว้ ย ต่อมาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลป่าแดดประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตํ า บลป่ า แดดและสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลป่ า แดด อํ า เภอป่ า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย

/ในวัน ที่

- ๖ ในวั น ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรี
ตําบลป่าแดด หมายเลข ๒ ผูค้ ดั ค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ เป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๙ ถึงหมายเลข ๒๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดด ผู้คัดค้านที่ ๓
ที่ ๕ ถึ ง ที่ ๗ เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลป่ า แดด เขตเลื อ กตั้ง ที่ ๑ หลัง ประกาศผล
การเลือกตั้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางณภัสส์ วงศ์ใหญ่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดด หมายเลข ๓ นายบุญปั๋น บุญใส่ นายอํานวย คํายวง และ
นายลําดล มาติ๊บ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑
หมายเลข ๑, ๔ และ ๕ ยื่นคําร้องคัดค้านว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้อง
ดําเนินการสืบ สวนสอบสวนแล้ว เห็น ว่าการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให้ยื่นคําร้องคดีนี้
พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า คําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
คดีนี้เ ป็น ไปโดยชอบตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้ว ยการสืบสวนสอบสวนและ
การวินิจฉัยชี้ข าด พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ ผู้คัด ค้านทั้ง เจ็ดอ้างว่า คําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
ไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้คัดค้าน และมิได้ระบุชื่อกับที่อยู่ของผู้ถูกคัดค้านในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒
ถึงที่ ๗ ทัง้ ไม่มกี ารระบุชอื่ ผูส้ มัครสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีเ่ ห็นว่าจะได้รบั ประโยชน์

/จากการกระทํา

- ๗ จากการกระทํานัน้ เท่าทีจ่ ะระบุได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) และ (๓) นัน้ เห็นว่า แม้คาํ ร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งของนางณภัสส์ จะไม่ได้ระบุที่อยู่ของนางณภัสส์ แต่ได้ความจากนายเกชา กองนาค
พนักงานสืบสวนสอบสวนว่าในการยื่นคําร้องคัดค้านดังกล่าวนางณภัสส์ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของนางณภัสส์ซึ่ง มีร ายละเอียดของที่อ ยู่ข องนางณภัสส์ป ระกอบด้วย จึงถือได้ว่า
คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งของนางณภัสส์ได้ระบุที่อยู่ของนางณภัสส์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านการเลือกตั้ง
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๒) แล้ว ส่วนที่ว่า คําร้องคัดค้านดังกล่าวมิได้ระบุชื่อ กับ ที่อ ยู่ข อง
ผู้ ถู ก คัด ค้านในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ทั้งไม่มีการระบุชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีเ่ ห็นว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการกระทํานัน้ เห็นว่า ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๓)
กําหนดให้คําร้องคัดค้านต้องมีชื่อและที่อยู่ข องผู้ถูก คัด ค้าน รวมทั้งให้ระบุชื่อผู้ที่เ ห็นว่าจะได้
รับประโยชน์จากการกระทํานั้นเท่าที่จะระบุได้ เพื่อให้ผู้ร้องแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านหรือผู้ถูกกล่าวหา
ได้ทราบเหตุแ ห่ง การร้อง การคัด ค้าน หรือการกล่าวหา อัน เป็น การให้โ อกาสผู้ถูก คัด ค้า น
หรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง และแสดงหลั ก ฐานประกอบ แม้ ต ามคําร้ องคั ด ค้ า นของ
นางณภัสส์ไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ แต่คําร้องคัดค้านดังกล่าวระบุว่า
วันประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญมีการเปิดตัวทีมงานบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
กลุ่มก้าวหน้าโดยผู้คัดค้านที่ ๑ และทีมงานได้สัญญากับชาวบ้านว่าจะสร้างศาลาบาตรให้ ณ
วัด ท่าน้ํา ซึ่ง ผู้คัด ค้านที่ ๑ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศบาลตําบลป่าแดด ทีมงาน
ย่อมหมายถึง ผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ป่ า แดดในกลุ่ ม ของผู้ คั ด ค้ า นที่ ๑ และผู้ ร้ อ งได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๒ ถึ ง ที่ ๗ ซึ่ ง เป็ น

/ผู้ถูกคัดค้าน

- ๘ ผู้ ถู ก คัด ค้ า นทราบการร้องคัดค้านการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ แล้ว
และที่ให้ระบุชื่อของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เห็นว่าจะได้รับประโยชน์
จากการกระทํานัน้ เป็นการให้ระบุเท่าทีจ่ ะระบุได้เท่านัน้ มิได้กาํ หนดว่าต้องระบุเสมอไป คําร้องคัดค้าน
ของนางณภัสส์กับพวกจึงเป็นไปโดยชอบตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ (๒) (๓) และถือได้ว่ามีสาระสําคัญ
ครบถ้วนตามข้อ ๒๓ แล้ว จึงรับเป็นเรื่องคัดค้านได้ ไม่ขัดต่อระเบียบฯ ข้อ ๓๔ (๑) และ
พนักงานสืบสวนสอบสวนไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร้องคัดค้านแก้ไขคําร้องคัดค้านให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ข้อ ๓๕ (๑) แต่อย่างใด
คดีมปี ระเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยต่อไปว่า คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไม่มอี ํานาจ
สืบสวนสอบสวนเนือ่ งจากคําสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ ผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดอ้างว่า
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๖ ซึ่งเป็นกรณีสืบสวน
สอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง แต่คดีนี้เป็นกรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้งหลังจากประกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้วจึงต้องอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๗ คําสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เห็นว่า พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๖
บัญญัติว่า “ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสืบสวน
สอบสวนแล้ ว เห็ น ว่ า มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดกระทําการอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น
พระราชบัญญัตนิ ี้ หรือมีพฤติการณ์ทเี่ ชือ่ ได้วา่ ผูส้ มัครผูใ้ ดก่อให้ผอู้ นื่ กระทํา สนับสนุน หรือรูเ้ ห็นเป็นใจ

/ให้บุคคลอื่น

- ๙ ให้บคุ คลอืน่ กระทําการดังกล่าวหรือรูว้ า่ มีการกระทําดังกล่าวแล้วไม่ดาํ เนินการเพือ่ ระงับการกระทํานั้น
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นว่าการกระทํานั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานผลการสืบสวน
สอบสวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครที่กระทําการ
เช่นนัน้ ทุกรายเป็นเวลาหนึง่ ปี โดยให้มผี ลนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคาํ สัง่ ในการสืบสวน
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดอาจตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนด…”
ส่ว นมาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
หากภายหลังมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทําการใดๆ โดยไม่สุจริตเพือ่
ให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไป
โดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมหรือมีก ารฝ่าฝืน มาตรา ๕๗ ให้ค ณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคําสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งปี หรือมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่
หรือนับคะแนนใหม่ แต่ต้องสั่งภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง…” ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว มาตรา ๙๖ บัญญัตถิ งึ การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
ซึ่งอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แม้การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ดังกล่าวจะบัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๙๖ ซึง่ บัญญัตถิ งึ ในกรณีกอ่ นประกาศผลการเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ มีคาํ สัง่ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตราดังกล่าว แต่ตามมาตรา ๙๗ เป็นบทบัญญัตติ อ่ เนือ่ งจาก

/มาตรา ๙๖

- ๑๐ มาตรา ๙๖ ซึ่งได้บัญญัติถึงในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีคาํ สัง่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๙๗ นัน้ ไม่ได้มบี ทบัญญัตถิ งึ การตั้ง
คณะอนุกรรมการเพือ่ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใด ดังนัน้ แม้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ได้ป ระกาศผลการเลือกตั้ง แล้ว การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจึงเป็นการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๙๖ คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงมีอาํ นาจสืบสวนสอบสวนกรณีตามคําร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งคดีนี้
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของผู้ร้อง
ทําการสืบสวนสอบสวนและสรุปสํานวนล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามระเบียบฯ หรือไม่ ผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ด
อ้างว่า คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนและสรุปสํานวนล่วงเลยกําหนด
ระยะเวลาสิบวันนับแต่วันที่ได้สั่งรับเป็นเรื่องคัดค้าน โดยไม่ปรากฏว่ามีการรายงานเพื่อขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบฯ ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด เห็นว่า
กําหนดระยะเวลาสิบวัน รวมทั้งการขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน
สองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินห้าวัน ตามทีผ่ คู้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดอ้างนัน้ เป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๕ เดิมก่อนมีการแก้ไข
แต่ต่อมามีการแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ ๔๕ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การสื บ สวนสอบสวนและการวินิจฉัย ชี้ข าด (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใช้บัง คับ ตั้ง แต่
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๔๕ ที่แก้ไขดังกล่าวกําหนดให้ทําการสืบสวนสอบสวนแล้ว

/แล้วสรุปสํานวน

- ๑๑ สรุปสํานวนให้แล้วเสร็จภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้สงั่ รับเป็นเรือ่ งคัดค้าน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้รายงานเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินสิบห้าวัน ในปัญหานี้ได้ความจากนายเกชาว่ามีการขออนุมัติขยายระยะเวลาทําการสืบสวน
สอบสวนตามบันทึกข้อความเอกสารหมาย ร.๒ ซึง่ ตามเอกสารดังกล่าวประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงรายอนุมตั ใิ ห้ขยายระยะเวลาทําการสืบสวนสอบสวนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔
ดังนั้น การสืบสวนสอบสวนและสรุปสํานวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและ
การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ การสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องจึงเป็นไปโดยชอบตามระเบียบฯ
ดังกล่าวแล้ว
คดีมปี ระเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยต่อไปอีกว่า คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไม่มอี ํานาจ
สืบสวนสอบสวนในส่วนของผูค้ ดั ค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ เนือ่ งจากคําร้องคัดค้านการเลือกตัง้ มิได้รอ้ งคัดค้าน
ในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ หรือไม่ เห็นว่า ตามคําร้องคัดค้านการเลือกตัง้ ของนางณภัสส์
กับพวกในสํานวนการสืบสวนสอบสวนลําดับที่ ๕ ระบุว่าผู้คัดค้านที่ ๑ และทีมงานได้สัญญา
กับชาวบ้านว่าจะสร้างศาลาบาตรให้ ณ วัดท่าน้าํ คําร้องคัดค้านดังกล่าวมิได้ระบุวา่ ผูค้ ดั ค้านที่ ๑
ให้สัญญาเพียงคนเดียวแต่ทีมงานได้ให้สัญญาด้วย ถือได้ว่าคําร้องคัดค้านดังกล่าวมิได้ร้องคัดค้าน
เฉพาะการกระทําของผู้คัดค้านที่ ๑ แต่ร้องคัดค้านการกระทําของทีมงานของผู้คัดค้านที่ ๑
ซึ่งหมายถึงผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ด้วย อย่างไรก็ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๙ ให้คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน

/ดําเนินการ

- ๑๒ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนผู้อื่นซึ่งปรากฏหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนว่ากระทําการอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายร่วมกับผูถ้ กู คัดค้านได้ คณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนจึงมีอํานาจสืบสวนสอบสวนในส่วนของผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๗ ได้
คดีมีประเด็นทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยข้อสุดท้ายว่า การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลป่าแดด
และสมาชิก สภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ ในส่ว นที่เ กี่ย วกับ ผู้คัด ค้า นทั้ง เจ็ด
มิไ ด้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ หรือไม่ ผู้ร้องอ้างว่า ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้ก่อ
สนั บ สนุ น หรื อ รู้ เ ห็ น เป็ น ใจให้ น ายสมบั ติ พู ด ต่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ในการประชุม ประจําเดือน
ของชาวบ้านบ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓ ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วัดท่าน้ํา ในปัญหาดังกล่าวเห็นควรวินิจฉัย
ก่อนว่า เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญในวันทีเ่ ท่าใด
และนายสมบัติได้พูดในที่ประชุมดังกล่าวว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วัดท่าน้ําหรือไม่ ผู้ร้องมี
นางพัชรินทร์ ปัญญาเฟือน เป็นพยานเบิกความว่า พยานยืนยันตามทีใ่ ห้ถอ้ ยคําต่อคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนซึง่ พยานให้ถอ้ ยคําสรุปว่า วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการประชุมประจําเดือน
ของหมูบ่ า้ นทีศ่ าลาวัดท่าน้าํ ผูส้ มัครทีมของผูค้ ดั ค้านที่ ๑ มาแนะนําตัวโดยผูค้ ดั ค้านที่ ๑ แนะนําตัว
ผู้สมัครทีละคน แล้วพูดนโยบาย หลังจากนัน้ นายสมบัติ ทรายคํา กล่าวว่าตนเองได้ตงั้ ใจจะสร้าง
ศาลาถวายวัดอยู่แล้วไม่ได้เป็นการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้คัดค้านที่ ๑ ก็พูดเสริมว่า นายสมบัติตั้งใจ
จะสร้างอยู่ก่อนแล้ว ทางทีมงานก็จะสมทบด้วย ซึ่งพยานเป็นผู้บันทึกเสียงการกล่าวดังกล่าวไว้

/แล้วนําเรื่อง

- ๑๓ แล้วนําเรื่องไปแจ้งนางณภัสส์ วงศ์ใหญ่ ส่วนผู้คัดค้านทั้งเจ็ด มีนายสมบัติเป็นพยานเบิกความว่า
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หลังจากมีการแนะนําทีมงานแล้วทีมงานของผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ได้กลับไป
แต่พยานไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดท่าน้ําเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าอาวาสเคยติดต่อบุตรสาวของพยาน
เพื่อสร้างศาลาบาตร หลังจากคุยแล้วจําไม่ได้ว่าได้พูดกับชาวบ้านในที่ประชุมอะไรอีกหรือไม่
แต่พยานไม่ไ ด้พูด ข้อความตามที่ค ณะอนุก รรมการสืบ สวนสอบสวนเปิดเทปบันทึกเสียงให้ฟัง
เห็ น ว่ า แม้ นางพัชรินทร์เบิกความตอบผู้รับมอบอํานาจผู้ร้องว่านางพัชรินทร์ใช้โทรศัพท์มือถือ
บันทึกเสียง และตอบทนายผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้ถา่ ยภาพโทรศัพท์ของนางพัชรินทร์ไว้ด้วย
ตามสํานวนการสืบสวนสอบสวนอันดับที่ ๓๗ ตามภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายหน้าจอโทรศัพท์
ที่ร ะบุวัน ที่ ๕ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ ซึ่ง วัน ที่ที่ป รากฏที่ห น้า จอโทรศัพ ท์อ าจคลาดเคลื่อน
จากการตั้งวันที่ก็ได้ แต่ได้ความจากนายสุรชาติ อิ่นคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ว่าจัดประชุมวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมลงลายมือชือ่ ไว้ดว้ ยตามเอกสารรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนอันดับที่ ๓๘ ซึง่ เอกสารดังกล่าวระบุวา่ เป็นวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ทั้งตามคําร้องของผู้ร้องบรรยายว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนได้ความว่าเมื่อวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญ ดังนั้น ข้อเท็จจริง
จึงฟังได้ว่ามีการประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ส่วนการพูดของนายสมบัตินั้น แม้นายสมบัติปฏิเสธว่าไม่ได้พูดข้อความตามที่คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนเปิดเทปบันทึกเสียงให้ฟัง แต่นายสมบัติเบิกความตอบทนายผู้คัดค้านทั้งเจ็ดว่า
หลังจากคุยกับเจ้าอาวาสแล้วจําไม่ได้ว่าได้พูดกับชาวบ้านในที่ประชุมอีกหรือไม่ ดังนัน้ หลังจาก

/คุยกับเจ้าอาวาส

- ๑๔ คุยกับเจ้าอาวาสแล้วนายสมบัติอาจพูดกับชาวบ้านในที่ประชุมอีก ทั้งได้ความจากที่นายสุรชาติ
เบิกความตอบผู้รับมอบอํานาจผู้ร้องว่า หลังจากทีมผูค้ ดั ค้านที่ ๑ กลับไปแล้วประมาณ ๒ นาที
นายสมบัติจึงพูดในที่ประชุมชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้างศาลาบาตร ซึ่งเจือสมกับที่ผู้ร้องนําสืบว่า
นายสมบัติพูดเกี่ยวกับการสร้างศาลาบาตรตามถ้อยคําในสํานวนการสืบสวนสอบสวนอันดับที่ ๓๖
ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า เมื่อ วัน ที่ ๘ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ นายสมบัติพูด ในที่ป ระชุมชาวบ้าน
เกี่ยวกับการสร้างศาลาบาตรตามถ้อยคําในสํานวนการสืบสวนสอบสวนอันดับที่ ๓๖
มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้นายสมบัติพูดดังกล่าวหรือไม่ ผู้ร้องนําสืบว่าขณะที่นายสมบัติกล่าวว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่
วัดท่าน้ํานั้น ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดอยู่ในที่ประชุมด้วย โดยนางพัชรินทร์ให้ถ้อยคําต่อคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนว่า หลังจากนายสมบัตกิ ล่าวว่าจะสร้างศาลาถวายวัดแล้ว ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ ก็พดู เสริมว่า
นายสมบัติตั้ง ใจจะสร้างอยู่ก่อ นแล้ว ทางทีม งานก็จะสมทบด้วย และนายบุญธรรม ยาลวง
เป็นพยานเบิกความว่า ในวันประชุมชาวบ้านที่มีปัญหานั้น พยานไปด้วยมีการปราศรัยเปิดตัว
ผู้ส มัค รซึ่ง ทีม ของนางณภัสส์เ ปิด ตัว ก่อ นแล้ว กลับไป หลัง จากนั้น เป็น ทีม ของผู้คัด ค้านที่ ๑
ซึ่งมีนายสมบัติไปด้วย หลังจากมีการเลือกตั้งเดือนกว่ามีเจ้าหน้าที่ของกกต. จังหวัดเชียงราย
ไปพบพยานทีท่ งุ่ นา พยานได้ให้ถอ้ ยคําไว้ตามบันทึกถอดเทปการสอบถามพยานเอกสารหมาย ร. ๑
กับมีนางเพ็ญศรี ยาลวง เป็นพยานเบิกความว่าพยานเป็นภริยาของนายบุญธรรม อนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนไปหาพยานกับสามีที่บ้านและบันทึกเทปการให้ถอ้ ยคําไว้ตามเอกสารหมาย ร. ๑
ส่ว นผู้คัด ค้า นทั้ง เจ็ด นําสืบ ว่า เมื่อ ผู้คัด ค้า นที่ ๑ แนะนําผู้ส มัค รแล้ว ได้เ ดิน ทางกลับ โดย

/นายสมบัติ

- ๑๕ นายสมบัตไิ ม่ได้พดู อะไรต่อ เห็นว่า ทีน่ างพัชรินทร์ให้ถอ้ ยคําว่าผูค้ ดั ค้านที่ ๑ พูดเสริมนายสมบัติว่า
นายสมบัติตั้งใจจะสร้างอยู่ก่อนแล้ว ทางทีมงานก็จะสมทบด้วยนั้น นางพัชรินทร์เบิกความ
ตอบผูร้ บั มอบอํานาจผูร้ อ้ งว่า นางพัชรินทร์ใช้โทรศัพท์มอื ถือบันทึกเสียงซึง่ อยูห่ า่ งจากผูค้ ดั ค้านที่ ๑
ประมาณ ๑๐ เมตร ผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ได้พูดผ่านไมโครโฟนจึงบันทึกไม่ติด โดยไม่ปรากฏว่า
นางพัชรินทร์อยูห่ า่ งจากนายสมบัตเิ ท่าใดจึงบันทึกเสียงนายสมบัตไิ ด้ อีกทัง้ ได้ความจากนางพัชรินทร์วา่
ปัจจุบันโทรศัพท์ที่ใช้บันทึกเสียงดังกล่าวหายไปแล้ว ที่นางพัชรินทร์วา่ บันทึกเสียงทีผ่ คู้ ดั ค้านที่ ๑
พูดดังกล่าวไม่ตดิ จึงเป็นพิรธุ ว่าผูค้ ดั ค้านที่ ๑ พูดดังกล่าวหรือไม่ หรือผูค้ ดั ค้านที่ ๑ อยูด่ ว้ ยในขณะนั้น
หรือไม่ ส่วนที่นายบุญธรรมและนางเพ็ญศรีแจ้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าผู้คัดค้านที่ ๑
อยู่ด้วยในขณะที่นายสมบัติพูดตามบันทึกถอดเทปการสอบถามพยานเอกสารหมาย ร. ๑ นั้น
เห็นว่า นายบุญธรรมเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในทีมของ
นางณภัสส์ แต่นายบุญธรรมไม่ได้รับเลือกตั้ง นายบุญธรรมจึงมีส่วนได้เสียในการร้องคัดค้าน
การเลื อ กตั้ ง และย่ อ มต้ อ งรู้ ว่ า การที่ น ายสมบั ติ พู ด เสนอจะสร้ า งศาลาบาตรให้ วั ด ท่ า น้ํ า
โดยผู้คัดค้านที่ ๑ อยูร่ เู้ ห็นหรือสนับสนุนในการพูดดังกล่าวด้วยนัน้ การกระทําของผูค้ ดั ค้านที่ ๑
อาจผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งแต่นายบุญธรรมไม่ได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวของผู้คัดค้านที่ ๑
ต่อผู้ที่มีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งโดยนายบุญธรรมให้เหตุผลว่าไม่ได้ร้องคัดค้าน
ตัง้ แต่แรกเพราะไม่ได้สนใจซึง่ ผิดวิสยั ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนนางเพ็ญศรี
เป็นภริยาของนายบุญธรรมอาจให้ข้อเท็จจริงช่วยเหลือนายบุญธรรมได้ ซึ่งที่นางเพ็ญศรีแจ้งว่า
ผู้ คั ด ค้ า นที่ ๑ อยู่ด้ว ยในขณะที่น ายสมบัติพูด ทั้ง ที่น างเพ็ญ ศรีไ ม่ไ ด้ไ ปร่ว มประชุม ชาวบ้าน

/ในวันดังกล่าวด้วย

- ๑๖ ในวันดังกล่าวด้วย นางเพ็ญศรีจึงไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในวันดังกล่าว อีกทั้งนายบุญธรรมและ
นางเพ็ญศรีไม่ยอมให้บนั ทึกถ้อยคําในชัน้ อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนโดยไม่ปรากฏเหตุผล การแจ้ง
ของนายบุญธรรมและนางเพ็ญศรีตอ่ อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึกถอดเทปการสอบถาม
พยานเอกสารหมาย ร.๑ จึงเป็นพิรุธว่าผู้คัดค้านที่ ๑ หรือผู้คัดค้านทั้งเจ็ดอยู่ด้วยในขณะที่
นายสมบัติพูดหรือไม่ ทําให้การแจ้งต่ออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวไม่มีน้ําหนักให้รับฟัง
ฝ่ายผู้คัด ค้า นทั้ง เจ็ด นอกจากมีผู้คัด ค้านที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ เบิกความทํานองเดียวกันว่า
หลังจากผู้คัดค้านที่ ๑ แนะนําผู้สมัครแล้วต่างแยกย้ายกันกลับแล้ว ยังมีนายสุรชาติเบิกความ
เป็นพยานว่า เมือ่ ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ แนะนําทีมงานแล้วได้ออกจากวิหารไปทัง้ หมดรวมทัง้ นายสมบัตดิ ้วย
จากนั้ น เจ้ า อาวาสให้ ค นไปตามนายสมบัติม าคุยเกี่ย วกับ การทําบุญมอบศาลาบาตรให้แ ก่วัด
และหลังจากทีมผูค้ ดั ค้านที่ ๑ กลับไปแล้วประมาณ ๒ นาที นายสมบัตจิ งึ พูดในทีป่ ระชุมชาวบ้าน
เกี่ยวกับการสร้างศาลาบาตร แสดงว่าขณะที่นายสมบัติพูดในที่ประชุมชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้าง
ศาลาบาตรนั้น ผู้คัดค้านทั้งเจ็ดไม่ได้อยู่รู้เห็นด้วย ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ ๑ รับว่าได้กล่าวแนะนําทีม
ตามถ้อยคําในสํานวนการสืบสวนสอบสวนอันดับที่ ๕ แผ่นที่ ๔ นั้น ผู้คัดค้านที่ ๑ ปฏิเสธว่า
ไม่ได้พดู ว่านายสมบัตมิ ภี าระผูกพันกับวัดท่าน้าํ อะไรบ้างไม่รู้ เดีย๋ วจะให้พดู และไม่มขี อ้ ความดังกล่าว
ในเทปบัน ทึก เสียง นอกจากนั้น ยังได้ค วามจากที่พ ระครูว รธรรมพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าน้ํา
ให้ถ้อยคําต่ออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนสรุปว่าการสร้างศาลาบาตรเคยติดต่อบุตรสาวของ
นายสมบัติซึ่ง ทํางานที่ป ระเทศญี่ปุ่น ให้บ ริจาคเงินสมทบเรื่อยมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓
และทยอยก่อสร้างมาจนเสร็จปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ และทีมงานของผูค้ ดั ค้านที่ ๑

/รวมทั้ง

- ๑๗ รวมทัง้ นายสมบัตไิ ม่ได้บริจาคสมทบด้วย เห็นว่า พระครูวรธรรมพิทกั ษ์เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าน้าํ ไม่มี
ส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง การให้ถ้อยคําจึงมีน้ําหนักให้รับฟัง ซึ่งจากถ้อยคําของพระครูวรธรรม
พิทักษ์ การสร้างศาลาบาตรเป็นเรือ่ งทีเ่ จ้าอาวาสวัดท่าน้าํ ติดต่อบุตรสาวของนายสมบัตใิ ห้บริจาคเงิน
สมทบมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ แล้ว และทีพ่ ระครูวรธรรมพิทกั ษ์ตดิ ต่อเรือ่ งการสร้างศาลา
บาตรกับนายสมบัตนิ า่ เชือ่ ว่าเนือ่ งจากนายสมบัตเิ ป็นบิดาและบุตรสาวของนายสมบัตทิ าํ งานทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น ไม่เกี่ยวกับผู้คัดค้านทั้งเจ็ด ข้อเท็จจริงเชื่อว่า ขณะที่นายสมบัติพูดในที่ประชุมชาวบ้าน
เกี่ยวกับการสร้างศาลาบาตรนัน้ ผูค้ ดั ค้านที่ ๑ และทีมงานได้กลับออกไปจากวัดท่าน้าํ แล้ว พยาน
หลักฐานของผูร้ อ้ งจึงยังไม่มนี า้ํ หนักให้รบั ฟังว่าผูค้ ดั ค้านทัง้ เจ็ดได้กอ่ สนับสนุน หรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้
นายสมบั ติ พูดต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการประชุมประจําเดือนของชาวบ้านบ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓
ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ว่าจะสร้างศาลาบาตรให้แก่วัดท่าน้ําตามที่ผู้ร้อง
อ้าง และไม่มีหลักฐานอัน ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลป่าแดด เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ เมื่อวัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ มิได้เป็นไป
โดยสุจริต และเที่ย งธรรม กรณีจึง ไม่มีเ หตุใ ห้เ พิก ถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ง ของผู้คัด ค้า นทั้ง เจ็ดและ
มีคําสั่ง ให้มีก ารเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลป่าแดด และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าแดด
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายใหม่แทนผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗
ตามคําร้องได้
จึงมีคําสั่งให้ยกคําร้อง.
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