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ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ร้อง

ระหว่าง
นายนพดล จอมจันทร์ยอง

ผู้คัดค้าน

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง(ขอให้มีคําสั่งเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนครเจดี ย์ ป ระกาศให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ว นตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่า ซาง จัง หวัด ลําพูน ในวัน ที่ ๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๔
ซึง่ ในการเลือกตัง้ ดังกล่าว ผูค้ ดั ค้านเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์
หมายเลข ๑ ต่อมาเมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ทีถ่ กู วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) ผูร้ ้องประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ให้ผคู้ ดั ค้านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้ ดังกล่าว ปรากฏว่าเมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายนิพนธ์ ทองพูล
ยืน่ คําร้องคัดค้านต่อผูอ้ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัดลําพูนว่า การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหาร

/ส่วนตําบล

-๒ส่วนตําบลนครเจดีย์เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัด ค้านมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

เนื่องจากผู้คัดค้านได้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ผูร้ อ้ งดําเนินการสืบสวน
สอบสวนตามคําร้องคัดค้านแล้ว ข้อเท็จจริงจากการสืบสวนสอบสวนได้ความว่า เมื่อวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๔ ซึง่ อยูภ่ ายในช่วงเวลาหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ มีการจัดเลี้ยงที่ร้านอาหารแพทองของนายณชพล แผลงปัญญา
นางภัทราพร บัวตูม ซึง่ ผูค้ ดั ค้านเสนอชือ่ เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์
เป็นพิธีกรแนะนําตัวผู้คัดค้านต่อผู้มาร่วมงานแล้วให้ผู้คัดค้านขึ้นเวทีแนะนําตัวและกล่าวปราศรัย
ถึง ผลงานในอดีต แสดงวิสัย ทัศ น์ใ นการที่จ ะพัฒ นาตําบลนครเจดีย์ใ นอีก ๔ ปีข้า งหน้า
และแนะนําทีมงานของผู้คัดค้านโดยมีนายไพรวัลย์ ทาทราย ซึ่งผู้คัดค้านเสนอชื่อเป็นรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ขึ้นเวทีกล่าวสนับสนุนผู้คัดค้าน จากนั้นผู้คัดค้านเชิญตัวแทน
ของแต่ละหมูบ่ า้ นร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ ทัง้ กล่าวด้วยว่าใครร้องเสียงดีจะมีรางวัลให้และมีการมอบ
รางวัลให้แก่ผู้ร้องเพลงด้วย พฤติการณ์ที่ผู้คัด ค้านและทีมงานแสดงออกต่อผู้มาร่วมงานเลี้ยง
มีลักษณะเป็นเจ้าของงานเลี้ยงหรือมีส่วนในการจัดเลี้ยงโดยตรงอันแสดงให้เห็นว่าการจัดเลี้ยง
ดัง กล่า วมีก ารเตรีย มการไว้ล่ว งหน้า ประกอบกับ กิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น ในวัน ดัง กล่า วล้ว นแต่
เป็นกิจกรรมทางการเมืองและถ้อยคําก็มีลักษณะมุ่งหวังผลต่อการเลือกตั้ง

กรณีจึงเชื่อได้ว่า

การจัดงานเลี้ยงดังกล่าวซึ่งมีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ พร้อมทัง้ มีมหรสพหรือการรืน่ เริงต่าง ๆ โดยให้ผทู้ มี่ าร่วมงาน

/ร่วมร้องเพลง

-๓ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะนั้น มีวัตถุประสงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยเป็นการแนะนําตัวผู้คัดค้าน
และทีมงานของผูค้ ดั ค้านเพือ่ จูงใจผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้าน

จึงรับฟังได้ว่า

ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการจัดเลี้ยงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และทําการโฆษณา
หาเสียงเลือกตัง้ ด้วยการจัดให้มมี หรสพหรือการรืน่ เริงต่าง ๆ เพือ่ จูงใจผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้ลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านซึ่งกระทําภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกองค์การ
บริห ารส่ว นตําบลนครเจดีย์จ นถึง วัน เลือ กตั้ง อัน เป็น การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติก ารเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้
ผู้ คั ด ค้ า นได้ รั บ เลื อ กตั้ ง และมี ผ ลให้ ก ารเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนครเจดีย์
ในส่ว นที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ใหม่แทนผูค้ ดั ค้านและให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกําหนดเวลาหนึ่งปี
ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า ไม่ได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา รวมทั้งไม่ได้ใช้
จ้างวาน หรือสนับสนุนให้ผใู้ ดกระทําการตามคําร้อง กรณีนมี้ นี ายสมจิต นันทะชัย

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่

ที่ ๕ รับ ว่า เป็น ผู้จัด เลี้ย ง โดยนายณชพล แผลงปัญ ญา เป็น เจ้า ของร้า นอาหารแพทอง
เป็น ผู้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยไม่ปรากฏว่านายสมจิตและนายณชพล
มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผูค้ ดั ค้าน บุคคลทัง้ สองไม่ได้เกีย่ วข้องเป็นผูช้ ว่ ยหาเสียง ไม่ได้เป็นทีมงาน
ไม่ได้เป็นผูส้ นับสนุน หรือเป็นหัวคะแนนให้แก่ผคู้ ดั ค้าน รวมทัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ฉนั เครือญาติกับผู้คัดค้าน
แต่อย่างใด วันเกิดเหตุคือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านเดินทางไปธุระที่สวนลําไยของตนกับ

/นายสมคิด…

-๔นายสมคิด ไชยพันธ์ และนางสุมติ รา ไชยเวียง ขากลับเห็นมีการชุมนุมกันทีบ่ ริเวณร้านอาหารแพทอง
ผูค้ ดั ค้านเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนหรือ สจ. เป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปของคนในพื้นที่
อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ทัง้ นีธ้ รรมชาติของนักการเมืองเมือ่ พบเห็นกลุม่ มวลชนอยูท่ ใี่ ดไม่วา่ มาก
หรือน้อยก็มักจะไปเสนอตัวไปร่วมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยและให้มวลชน
พบเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ หรือของชุมชนสม่าํ เสมอ เมือ่ ผูค้ ดั ค้านผ่านมาพบเห็นการชุมนุม
อยูท่ หี่ น้าร้านอาหารแพทอง ผูค้ ดั ค้านซึง่ เป็นอดีตนักการเมืองแวะไปทักทายกับกลุม่ ผูช้ มุ นุมเป็นปกติ
นายณชพลชักชวนผู้คัดค้านเข้าไปร่วมกิจกรรมในร้านโดยให้เกียรติผู้คัดค้านเพราะเป็นอดีต สจ.
ส่วนนางภัทราพร บัวตูม ผูค้ ดั ค้านเพิง่ รูจ้ กั กันในงานดังกล่าวว่าเป็นประธานแม่บา้ นตําบลนครเจดีย์
เมื่อนางภัทราพรทราบว่า ผู้คัดค้านเป็นอดีต สจ. ก็ให้เกียรติโดยการแนะนําผู้คัดค้านให้รู้จักกับ
ผู้มาร่วมงานตามธรรมเนียมปกติ นายณชพลแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบว่าเป็นงานเลี้ยงของนายสมจิต
ซึง่ ประสงค์จะเลีย้ งแก้บนเจ้าทีเ่ กีย่ วกับกรณีนา้ํ ในอ่างเก็บน้าํ แม่วงั ส้านเต็มความจุให้แก่กลุม่ อาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือ อสม. ในตําบลนครเจดีย์ ซึ่งคุ้นเคยกันโดยเคยร่วมกันปรับปรุง
ถนนรอบอ่างเก็บน้าํ แม่วงั ส้านมาก่อน โดย อสม.บางคนมีตาํ แหน่งเป็นแม่บา้ น หรือประธานแม่บ้านด้วย
ก็เลยชวนกลุ่มแม่บ้านมาร่วมกันสังสรรค์

ส่วนนายณชพลก็ถือโอกาสโปรโมทร้านอาหารแพทอง

เพราะมีการปรับปรุงเครื่องเสียงใหม่สามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้

โดยมีการติดชื่องานว่า

“เทิดไท้องค์ราชันย์” เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งจากโครงการอ่างเก็บน้าํ
แม่วงั ส้านเป็นโครงการในพระราชดําริ ในวันดังกล่าวผูค้ ดั ค้านพบนายไพรวัลย์ ทาทราย ซึง่ เป็นอดีต
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ และพบนายสุขเกษม กัณฑาซาว ข้าราชการบํานาญ

/ซึ่งเปิดร้าน

-๕ซึ่งเปิดร้านขายของชําในพื้นที่ตําบลนครเจดีย์ซึ่งผู้คัดค้านไปอุดหนุนอยู่บ่อยครั้งมาร่วมงานด้วย
นายสุขเกษมพูดคุยกับผูค้ ดั ค้านว่ามาร่วมงานตามคําชักชวนของนายสมจิตและมีความคิดอยากจะลง
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ จึงมาพบเพือ่ ทําความรูจ้ กั กับผูม้ าร่วมงาน
แต่ ใ นวั น ดั ง กล่ า วนายสมจิ ต ติ ด ภารกิ จ จําเป็ น เร่ ง ด่ ว นต้ อ งร่ ว มกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ านคนอื่น ทุก คนใน
ตําบลนครเจดี ย์ ไ ปร้ อ งของบประมาณโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนจากสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่
อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ในช่วงเวลาเดียวกัน นายณชพลจึงร้องขอให้ผคู้ ดั ค้านซึง่ เป็นอดีต สจ.
ซึ่งถือว่าเคยมีตําแหน่งหน้าที่สูงที่สุดของบุคคลที่มาร่วมงานให้ช่วยกล่าวอะไรในงานเพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติแทนนายสมจิต ซึ่งเป็นการพูดโดยไม่มีบทหรือสคริปต์ให้พูดเป็นการพูดสดต่อหน้า
ผู้มาร่วมงาน

ผู้คัดค้านกล่าวในเบื้องต้นว่างานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานเลี้ยงทางการเมือง

และกล่าวอารัมภบทถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมีบางส่วนของการพูด
เป็นธรรมชาติของนักการเมืองที่มักจะพูดคุยถึงผลงานในอดีตของตนบ้างเพื่อให้เป็นที่ประทับใจ
ของผู้รับ ฟัง ตามสมควร แต่ผู้คัด ค้า นไม่ไ ด้พูด ในลัก ษณะหาเสีย งเชิญ ชวนให้ผู้ม าร่ว มงาน
ให้การสนับสนุนลงคะแนนเสียงใด ๆ ให้แก่ผคู้ ดั ค้านในการเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นครเจดียท์ จี่ ะมาถึง ผูค้ ดั ค้านไม่เคยพูดให้ผมู้ าร่วมงานทราบว่าผูค้ ดั ค้านประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ ไม่เคยพูดร้องขอให้ผู้มาร่วมงานลงคะแนนเสียงให้แก่
ผู้คัดค้านหรือละเว้นการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรายใด

ไม่เคยแนะนํานางภัทราพรว่าจะให้

ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์

นอกจากนี้ผู้คัดค้าน

เชิญนายไพรวัลย์ขนึ้ มากล่าวอะไรเล็กน้อยต่อหน้าผูม้ าร่วมงานเพือ่ เป็นการให้เกียรติกบั นายไพรวัลย์

/ในฐานะ

-๖ในฐานะอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดียซ์ งึ่ ถือเป็นคนในพืน้ ที่

และยังให้เกียรติเชิญ

นายสุขเกษมมาพูดต่อหน้าผู้มาร่วมงานเพราะนายสุขเกษมอยากจะทําความรู้จักกับผู้มาร่วมงาน
ซึ่ง นายสุขเกษมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดกับผู้คัดค้านในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ เมื่อมีการพูดคุยเสร็จมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วผู้คัดค้าน
แจ้งให้ผู้มาร่วมงานร้องเพลงได้ตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของสถานที่เนื่องจาก
ทราบว่าต้องการจะเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการเครื่องเสียงของร้านที่ได้ปรับปรุงใหม่
การสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องในสํานวนคัดค้านการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง

จังหวัดลําพูน

ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
ก. มติของผู้ร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งไม่ชอบด้วย
มาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕
ไม่ชอบด้ว ยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๙ กล่าวคือ คําร้องคัดค้านระบุตามอนุมาตราแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ แต่กลับไม่ระบุหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาในแต่ละประเด็นหรือแต่ละข้อกล่าวหา และไม่ระบุพฤติการณ์ทที่ ําให้
การเลือกตัง้ เป็นไปโดยไม่สจุ ริตและเทีย่ งธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับเวลารวมทั้งบุคคลต่าง ๆ

/ที่เกี่ยวข้อง

-๗ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงถือว่าเป็นคําร้องทีไ่ ม่ชอบด้วย ข้อ ๙ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งต้องห้ามมิให้รับเป็นเรื่องค้าน
ตามข้อ ๑๖ (๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้ว ยการสืบสวนสอบสวนและ
การวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่ คําร้องคัดค้านดังกล่าวต้องห้ามรับเป็นเรือ่ งคัดค้านตามข้อ ๑๖ (๑)
การที่ ผู้ ร้ อ งมี ม ติ ใ นคําร้ อ งคั ด ค้ า นที่ ต้ อ งห้ า มมิ ให้ รั บ เป็ น เรื่ องคั ด ค้ านตามระเบี ย บของผู้ ร้ อง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งมาตรา ๑๐๔ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ เองแล้ว จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. มติของผู้ร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการสืบสวนสอบสวนไม่ดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาแห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ คดีนี้มีการพิจารณารับเป็นเรื่องคัดค้านในวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนรายงานสรุปสํานวนเมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรวมระยะเวลาสืบสวนสอบสวนเป็นเวลา ๔๑ วัน อันเป็นระยะเวลานาน
เกินกว่าระเบียบข้อ ๒๗ อีกทั้งไม่ปรากฏเอกสารหนังสือคําสั่งหรือคําขออนุมัติขยายระยะเวลา
ทํ า การสื บ สวนสอบสวนต่ อ ประธานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบข้อ ๒๗ การสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๒๗
แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการสื บ สวนสอบสวนและการวิ นิ จฉั ย ชี้ ข าด
พ.ศ.๒๕๕๔ ทีไ่ ด้ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มติของผูร้ อ้ งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะกระบวน
การสอบสวนไม่ชอบ

/ค. มติของผู้ร้อง

-๘ค.

มติของผู้ร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ร้องไม่พิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาตามมาตรา

๑๐๓

แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ กล่าวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน
ได้มคี าํ สัง่ รับคําคัดค้านในคดีนเี้ มือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หากนับระยะเวลาการพิจารณา
คําร้องคัดค้านจนถึงวันที่ผู้ร้องมีคําวินิจฉัยที่ ๓๒๖/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผู้ร้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องคัดค้านถึง ๖ เดือน เป็นระยะเวลาการพิจารณาคําร้อง
คัดค้านที่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ค ณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด ลําพูน แจ้ง ข้อกล่าวหาแก่
ผู้คัด ค้านว่า “ท่านมีพฤติการณ์ที่เ ชื่อ ได้ว่าก่อ ให้ผู้อื่น กระทํา สนับสนุน หรือรู้เ ห็น เป็นใจ
ให้บุคคลอื่นกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๓) (๔) (๕) มาตรา ๕๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๖
โดยวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่านได้ก่อ สนับสนุน รู้เห็นเป็นใจโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงร้องเพลงคาราโอเกะ หาเสียงด้วยการหลอกลวงโดยกล่าวอ้างถึงผลงาน
ในอดีตกรณีประสานงบประมาณเข้าสูพ่ นื้ ทีแ่ ละจัดเลีย้ งสุรา อาหาร ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ จูงใจ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนนให้กบั ท่าน เหตุเกิด ณ ร้านอาหารแพทอง หมูท่ ี่ ๗ บ้านนครเจดีย์
ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน” ซึง่ การแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้มกี ารแจ้งเหตุ
แห่งการร้องคัดค้านและไม่ได้มีการ “อธิบายข้อกล่าวหา” ให้ผู้คัดค้านทราบ เพียงแต่มีการแจ้ง
เพียงว่าผู้คัด ค้า นกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติก ารเลือกตั้ง

/สมาชิกสภาท้องถิ่น

-๙สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ เท่านั้น ผู้คัดค้านไม่อาจทราบได้ว่า
“ผู้อื่น”เป็นใคร กระทําผิดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อที่ผู้คัดค้านจะได้ดําเนินการชี้แจง
แก้ไขข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ร้อ งได้ถูก ต้อง การแจ้งข้อกล่าวหาของผู้ร้อ ง
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคําร้อง
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐานผู้คัดค้านแถลงขอสละประเด็นตามคําคัดค้านข้อ ข.
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนแล้ว ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวน
ฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๒ หรือ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในหกสิบวัน
ก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ มีการจัดเลี้ยงที่ร้านอาหารแพทอง ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง
จังหวัดลําพูน มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐ คน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นางภัทราพร บัวตูม
ซึ่งภายหลังได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์เป็นพิธีกร
ดําเนินรายการ ผูค้ ดั ค้าน นายสุขเกษม กันทาซาว และนายไพรวัลย์ ทาทราย ขึน้ พูดหน้าเวทีตอ่ หน้า
ผูร้ ว่ มงานตามซีดหี มาย วร.๑ ต่อมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดียป์ ระกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูค้ ดั ค้านเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หมายเลข ๑ เมือ่ วันที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายนิพนธ์ ทองพูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๒ ยื่นคําร้องคัดค้านว่า
การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดียม์ ไิ ด้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ต่อมาวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ร้อ งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้คัด ค้า นเป็นนายกองค์การบริหาร

/ส่วนตําบล

- ๑๐ ส่วนตําบลนครเจดีย์ ผูร้ อ้ งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่า การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครเจดีย์เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให้ยื่นคําร้องนี้
พิ เ คราะห์ แ ล้ว คดีมีป ระเด็น ที่ต้อ งวินิจ ฉัย ข้อ แรกว่า กระบวนการสอบสวน
ที่ เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ชอบด้วยข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ หรือไม่ ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า คําร้องคัดค้าน
ของนายนิพนธ์ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระบุอนุมาตราแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ แต่กลับไม่ระบุหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาในแต่ละประเด็นหรือแต่ละข้อกล่าวหาและไม่ระบุพฤติการณ์ทที่ าํ ให้
การเลือกตัง้ เป็นไปโดยไม่สจุ ริตและเทีย่ งธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับเวลารวมทั้งบุคคลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าเป็นคําร้องที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๙ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ.๒๕๕๔ ซึง่ ต้องห้ามมิให้รบั เป็นเรือ่ งคัดค้าน
ตามข้ อ ๑๖ (๑) แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้ว ยการสืบ สวนสอบสวนและ
การวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่ คําร้องคัดค้านดังกล่าวต้องห้ามรับเป็นเรือ่ งคัดค้านตามข้อ ๑๖(๑)
การที่ผู้ร้อ งมีม ติใ นคําร้อ งคัด ค้า นที่ต้อ งห้า มมิใ ห้รับ เป็น เรื่อ งคัด ค้า นตามระเบีย บของผู้ร้อ ง
ที่อ อกโดยอาศัย อํานาจแห่ง มาตรา ๑๐๔ พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิก สภาท้อ งถิ่น
หรือ ผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ เองแล้ว จึงเป็นมติทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า คําร้องคัดค้าน

/ของนายนิพนธ์

- ๑๑ ของนายนิพนธ์ตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๗ ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๔ ณ ร้านอาหารแพทอง ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน โดยในส่วน
ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา พฤติการณ์ บุคคลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นายนิพนธ์
แนบแผ่นซีดพี ร้อมบันทึกถอดเสียงมาท้ายคําร้องด้วย ซึง่ แผ่นซีดแี ละบันทึกถอดเสียงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของคําร้องคัดค้าน เมื่อพิจารณาคําร้องคัดค้านและหลักฐานแนบท้ายทั้ง หมดแล้วเข้าใจได้ว่า
ข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหา พฤติการณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร อีกทั้ง คําร้องคัดค้านได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
คําร้องคัดค้านของนายนิพนธ์ดงั กล่าวจึงเป็นคําร้องทีช่ อบด้วยข้อ ๙ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ และการดําเนินการ
ของผู้ร้องชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า กระบวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ หรือไม่ ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน
มีคําสั่งรับคําคัดค้านในคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หากนับระยะเวลาการพิจารณา
คําร้องคัดค้านจนถึงวันที่ผู้ร้อ งมีคําวินิจฉัยที่ ๓๒๖/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผูร้ อ้ งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องคัดค้านถึง ๖ เดือน เป็นระยะเวลาการพิจารณาคําร้องคัดค้าน
ที่ เ กิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ก ฎหมายกําหนด เห็ น ว่ า กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐๓ ดั ง กล่ าว
เป็นกรณีที่ผู้ร้องพิจารณาคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยื่นหลังจากผู้ร้อง

/ประกาศ

- ๑๒ ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง แล้ ว โดยยื่ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง แต่คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งในคดีนี้นายนิพนธ์ยื่นเมื่อวันที่ ๙
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ ก่ อ นผู้ ร้ อ งประกาศผลการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๕๔
คําร้ อ งคัดค้านการเลือกตั้งดังกล่าวจึงมิใช่คําร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ยื่นหลังจากผู้ร้องประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ซึง่ ผูร้ อ้ งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง
การที่ผู้ร้องพิจารณาคําร้องคัดค้านดังกล่าวและมีมติจึงชอบแล้ว
คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า กระบวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ไม่ ช อบด้ ว ยมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ ผูค้ ดั ค้านยืน่ คําคัดค้านว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ลําพูนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้คัดค้านว่า “ท่านมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าก่อให้ผู้อื่น
กระทํา สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๓) (๔) (๕) มาตรา ๕๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๙๖ โดยวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่านได้ก่อ สนับสนุน รู้เห็น
เป็นใจโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ ด้วยการจัดให้มกี ารรืน่ เริงร้องเพลงคาราโอเกะ หาเสียงด้วยการหลอกลวง
โดยกล่าวอ้างถึงผลงานในอดีตกรณีประสานงบประมาณเข้าสู่พื้นทีแ่ ละจัดเลีย้ งสุรา อาหาร ให้แก่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสทิ ธิเลือกตัง้ ลงคะแนนให้กบั ท่าน เหตุเกิด ณ ร้านอาหารแพทอง
หมู่ที่ ๗ บ้านนครเจดีย์ ตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน” ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหา

/ดังกล่าวไม่ได้

- ๑๓ ดังกล่าวไม่ได้มกี ารแจ้งเหตุแห่งการร้องคัดค้านและไม่ได้มกี าร “อธิบายข้อกล่าวหา” ให้ผคู้ ดั ค้านทราบ
เพียงแต่มีการแจ้งเพียงว่าผู้คัดค้านกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ เท่านัน้ ผูค้ ดั ค้านไม่อาจทราบได้ว่า
“ผู้อื่น” เป็นใคร กระทําผิดอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพือ่ ทีผ่ คู้ ดั ค้านจะได้ดาํ เนินการชีแ้ จง
แก้ไขข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานต่อผูร้ อ้ งได้ถกู ต้อง การแจ้งข้อกล่าวหาของผูร้ อ้ งจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กําหนดไว้เพียงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้โอกาส
ผู้ถูกคัดค้านหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการคัดค้านหรือการกล่าวหา ซึ่งตามบันทึกการแจ้ง
ข้อกล่าวหาในเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๓๘ ผู้ร้องก็ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทํา
ของผู้คัดค้านเป็นการกระทําความผิดต่อกฎหมายใด มาตราใด พฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร อันพอทําให้ผู้คดั ค้านทราบเหตุแห่งการคัดค้านหรือการกล่าวหา
ครบถ้วนตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนดแล้ว ส่วนการอธิบายข้อกล่าวหาก็ดี การแจ้งว่ากระทําผิด
อย่างไรก็ดี รวมทั้งการก่อให้ผู้ใดกระทํา สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใดกระทําการฝ่าฝืน
กฎหมายก็ดี ล้วนเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้ร้องสามารถอธิบายให้ผู้คัดค้านทราบได้ด้วยวาจา
อีกทั้งปรากฏว่าผู้คัดค้านก็ให้ถ้อยคําได้ถูกต้องตรงกับข้อคัดค้านหรือข้อกล่าวหาตามบันทึกถ้อยคํา
และบันทึกถ้อยคําเพิม่ เติมเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๔๖ ถึงหน้า ๕๒ การแจ้งข้อกล่าวหาของผูร้ ้อง
จึ ง ชอบด้ ว ยกฎหมาย ดัง นั้น กระบวนการสอบสวนที่เ กี่ย วข้องกับ คดีนี้จึง ชอบด้ว ยระเบียบ
และกฎหมายดังกล่าวแล้ว

/คดีมีประเด็น

- ๑๔ คดี มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ สุ ด ท้ า ยว่ า การเลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลนครเจดีย์มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๓) (๔) หรือไม่ ผู้ร้องมี
นายนิพนธ์ ทองพูล นายนรินทร์ สิทธิชัยและนางสังวาล กันธรรม เป็นพยานสําคัญซึ่งให้การไว้
ต่อผู้ร้องตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๑๙, ๒๘ และ ๑๐๖ โดยสรุปว่า ก่อนทีจ่ ะมีการจัดเลี้ยง
นางสังวาลได้รับโทรศัพท์จากนางภัทราพร บัวตูม เชิญนางสังวาลในฐานะประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ นหรือ อสม. หมูท่ ี่ ๓ บ้านแม่อาว และสมาชิก อสม. ให้ไปร่วมงานเลี้ยง
โดยบอกว่าจะมีการแนะนําตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์พร้อมทีมงาน
ของผู้ คั ด ค้ า น ในวั น จั ด เลี้ ย งมี ก ารเลี้ ย งสุ ร ายี่ ห้ อ แสงโสม เบี ย ร์ ช้ า ง น้ํา อั ด ลม อาหาร
ผู้ คั ด ค้ า นขึ้ น พู ด หน้ า เวที แ สดงวิ สัยทัศ น์ต ามซีดีห มาย วร.๑ และเชิญตัว แทนแต่ละหมู่บ้า น
ร้องเพลงคาราโอเกะ โดยบอกว่า ใครร้องดีมีรางวัลให้ แต่ไม่มีผู้ชนะจึงได้รับรางวัลทุกหมู่บ้าน
นางสังวาลได้รับซองสีขาวจากผู้ชายที่มากับผูค้ ดั ค้าน นายนรินทร์เห็นเป็นเงินจํานวน ๒๐๐ บาท
ส่วนผูค้ ดั ค้านมีผคู้ ดั ค้าน นางภัทราพร บัวตูม นายณชพล แผลงปัญญา และนายสมจิต นันทะชัย
เป็น พยานสําคัญเบิก ความโดยสรุปว่า วันเกิดเหตุผู้คัด ค้านเดินทางไปธุระที่สวนลําไยของตน
กับ นายสมคิด ไชยพันธ์ และนางสุมิตรา ไชยเวียง ขากลับผ่านมาเห็นมีการชุมนุมกันที่บริเวณ
ร้านอาหารแพทอง ผู้คัดค้านเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ของคนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอป่าซาง ทัง้ นีธ้ รรมชาติของนักการเมืองเมือ่ พบเห็นกลุม่ มวลชนอยูท่ ใี่ ดไม่วา่ มาก
หรือน้อยก็มกั จะไปเสนอตัวไปร่วมกลุม่ หรือร่วมกิจกรรมเพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั คุน้ เคย และให้มวลชนพบเห็น

/การเข้าร่วม

- ๑๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือของชุมชนสม่ําเสมอ เมื่อผู้คัดค้านผ่านมาพบเห็นการชุมนุมอยู่ที่
หน้าร้านอาหารแพทอง ผู้คัดค้านแวะไปทักทายกับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นปกติ เมื่อจอดรถที่หน้าร้าน
อาหารแพทองพบกับนายณชพลซึ่งเป็นเจ้าของร้านชักชวนผู้คัดค้านเข้าไปร่วมกิจกรรมในร้าน
โดยให้เกียรติผู้คัดค้านเพราะเป็นอดีต สจ. ส่วนนางภัทราพรผู้คัดค้านเพิ่งรู้จักกันในงานดังกล่าว
ว่าเป็นประธานแม่บ้านตําบลนครเจดีย์ เมื่อนางภัทราพรทราบว่า ผู้คัดค้านเป็นอดีต สจ. ก็ให้
เกียรติโดยการแนะนําผูค้ ดั ค้านให้รจู้ กั กับผูม้ าร่วมงานตามธรรมเนียมปกติ นายณชพลแจ้งให้ผคู้ ดั ค้าน
ทราบว่าเป็นงานเลี้ยงของนายสมจิต ซึ่งประสงค์จะเลี้ยงแก้บนเจ้าที่เกี่ยวกับกรณีน้ําในอ่างเก็บน้ํา
แม่วังส้านเต็มความจุให้แก่กลุ่ม อสม. ในตําบลนครเจดีย์ ส่วนนายณชพลก็ถือโอกาสโปรโมท
ร้ า นอาหารแพทองเพราะมี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งเสี ย งใหม่ ส ามารถร้ อ งเพลงคาราโอเกะได้
โดยมีการติดชือ่ งานว่า “เทิดไท้องค์ราชันย์” เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้าํ แม่วังส้านเป็นโครงการในพระราชดําริ ในวันดังกล่าวผูค้ ดั ค้านได้รจู้ ัก
กับ นายไพรวัลย์ ทาทราย ซึ่ง เป็น อดีต สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตําบลนครเจดีย์ และพบ
นายสุ ข เกษม กั ณฑาซาว ข้าราชการบํานาญซึ่ง เปิด ร้านขายของชําในพื้น ที่ตําบลนครเจดีย์
ซึ่ง ผู้คัด ค้า นไปอุด หนุน อยู่บ่อ ยครั้ง ได้ม าร่ว มงานด้วย โดยนายสุขเกษมพูดคุยกับผู้คัด ค้านว่า
มาร่ ว มงานตามคํ า ชั ก ชวนของนายสมจิ ต และมี ค วามคิ ด อยากจะลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลนครเจดี ย์ เมื่ อ ได้ รั บ คําชวนมาร่ว มงานเลี้ย งจึง มาพบเพื่อ
ทําความรู้จัก กับ ผู้ม าร่วมงาน แต่ในวันดังกล่าวนายสมจิตติดภารกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องร่วมกับ
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนอื่ น ทุ ก คนในตําบลนครเจดี ย์ ไ ปร้ องของบประมาณโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนจาก

/สมาชิก

- ๑๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน นายณชพลจึงขอให้ผู้คัดค้านซึ่งถือว่า
เคยมีตาํ แหน่งหน้าทีส่ งู ทีส่ ดุ ของบุคคลทีม่ าร่วมงานให้ชว่ ยกล่าวอะไรในงานเพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ
แทนนายสมจิต โดยการพูดในงานของผู้คัดค้านเป็นการพูดสดต่อหน้าผู้มาร่วมงาน โดยผู้คัดค้าน
กล่าวในเบื้องต้นว่างานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานเลี้ยงทางการเมืองและกล่าวอารัมภบทถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีบางส่วนของการพูดเป็นธรรมชาติ
ของนักการเมืองทีม่ กั จะพูดคุยถึงผลงานในอดีตของตนบ้างเพือ่ ให้เป็นทีป่ ระทับใจของผูร้ บั ฟังตามสมควร
แต่ผคู้ ดั ค้านไม่ได้พดู ในลักษณะหาเสียงเชิญชวนให้ผมู้ าร่วมงานให้การสนับสนุนลงคะแนนเสียงใด ๆ
ให้แก่ผคู้ ดั ค้านในการเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดียท์ จี่ ะมาถึง ผูค้ ดั ค้านไม่เคยพูด
ให้ ผู้ ม าร่ ว มงานทราบว่ า ผู้ คั ด ค้ า นประสงค์ จ ะลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นตํ า บลนครเจดีย์ ไม่เคยพูดร้องขอให้ผู้มาร่วมงานลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้านหรือละเว้น
การลงคะแนนเสี ย งให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รรายใด ไม่ เ คยแนะนํานางภั ท ราพรว่ า จะให้ ดํารงตําแหน่ ง
เป็นเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ นอกจากนีผ้ คู้ ดั ค้านเชิญนายไพรวัลย์
ขึ้น มากล่าวอะไรเล็ก น้อยต่อหน้าผู้ม าร่ว มงานเพื่อ เป็น การให้เกียรติกับ นายไพรวัลย์ในฐานะ
อดี ต สมาชิ ก องค์ ก ารบริห ารส่ว นตําบลนครเจดีย์ซึ่ง ถือ เป็น คนในพื้น ที่ และยังให้เกีย รติเชิญ
นายสุ ข เกษมมาพูดต่อหน้าผู้มาร่วมงานเพราะนายสุขเกษมอยากจะทําความรู้จักกับผู้มาร่วมงาน
เมื่อพูดคุยเสร็จมีก ารร้อ งเพลงสรรเสริญ พระบารมี หลัง จากนั้นผู้คัด ค้า นแจ้ง ให้ผู้ม าร่ว มงาน
ร้ อ งเพลงได้ ต ามอัธ ยาศัยเพื่อ เป็น การให้เกียรติแ ก่เ จ้า ของสถานที่เ นื่อ งจากทราบว่าต้องการ
จะโปรโมทเครือ่ งเสียงของร้านทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ โดยนายสมจิตและนายณชพลเป็นผูจ้ ดั เตรียมอาหาร

/เครื่องดื่ม

- ๑๗ เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่านายสมจิตและนายณชพลมีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับ ผู้คัด ค้า น บุค คลทั้ง สองไม่ไ ด้เ กี่ย วข้อ งเป็น ผู้ช่ว ยหาเสีย ง ไม่ไ ด้เ ป็น ทีม งาน ไม่ไ ด้เ ป็น
ผู้ส นับ สนุน หรือ เป็น หัว คะแนนให้แ ก่ผู้คัด ค้า น รวมทั้ง ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ฉัน เครือ ญาติกับ
ผู้ คั ด ค้ า นแต่ อ ย่ า งใด โดยนายสมจิ ต เบิ ก ความรั บ ว่ า เป็ น ผู้ ม อบเงิ น ให้ น ายณชพลและ
นายณชพลเบิกความรับว่า นําเงินส่วนตัวมอบให้แก่ผู้ร้อ งเพลงเพื่อโปรโมทเครื่องเสียงที่ร้า น
เห็ น ว่ า ในส่ ว นของวั น ที่ จั ด งานเลี้ ย งนั้ น ตามคําร้อ งคัด ค้า นของนายนิพ นธ์ที่ยื่น ต่อ ผู้ร้อ ง
ลงวั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ บั น ทึ ก ถ้ อ ยคําของนายนิ พ นธ์ แ ละของนายนริ น ทร์ ต าม
เอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๗, ๑๙, ๒๘ ระบุวันจัดงานเลี้ยงคือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔
แต่ฝ่ายผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน นางภัทราพร นายสมจิต และนายณชพลซึ่งให้ถ้อยคํายอมรับว่า
อยู่ในงานเลี้ยงด้วยโดยงานเลี้ยงจัดขึ้น วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ พยานบุคคลของผู้คัดค้าน
อยู่ ที่ ร้า นอาหารที่เกิดเหตุถือเป็นประจักษ์พยานโดยตรง ส่วนนายนิพนธ์เป็นผู้รับฟังเหตุการณ์
จากนายนรินทร์มิได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเอง การยื่นคําร้องรวมทั้งการให้ถ้อยคําของนายนิพนธ์
และนายนรินทร์อาจคลาดเคลือ่ นในวันเวลาซึง่ เป็นรายละเอียดปลีกย่อยได้ คดีรบั ฟังข้อเท็จจริงได้ว่า
เหตุงานเลี้ยงคดีนี้เกิดในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ มิใช่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตามคําร้อง
ของผู้ร้อง แต่อย่างไรก็ตามคดีนี้ผู้คัดค้านมิได้โต้แย้งคัดค้านอันเป็นเหตุให้หลงข้อต่อสู้แต่อย่างใด
อี ก ทั้ ง เหตุ ค ลาดเคลื่ อ นดั ง กล่ า วต่ า งกั น เพี ย ง ๑ วั น ไม่ ว่ า เหตุ เ กิ ด วั น ใดก็ อ ยู่ ใ นช่ ว งระยะ
เวลาภายในหกสิบวันก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันครบกําหนดวาระการดํารง

/ตําแหน่ง

- ๑๘ ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์อันต้องห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อ
จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคสอง ดังนัน้ แม้ขอ้ เท็จจริง
ดัง กล่าวตามที่ป รากฏในการพิจารณาจะแตกต่างจากข้อเท็จจริงดังที่ก ล่าวในคําร้องแต่ก็มิใช่
ข้ อ สาระสํา คั ญ ศาลอุท ธรณ์ภ าค ๕ แผนกคดีเ ลือ กตั้ง จึง พิจ ารณาคดีนี้ต ามข้อ เท็จ จริง
ที่ พิ จ ารณาได้ ค วามได้ ประเด็ น ต่ อ มาว่ า ผู้ คั ด ค้ า นได้ ก่ อ สนั บ สนุ น หรื อ รู้ เ ห็ น เป็ น ใจให้ มี
การจัด เลี้ย งดัง กล่าวหรือไม่ เห็น ว่า ตามแผ่นซีดีห มาย วร.๑ ซึ่งผู้คัด ค้านยอมรับว่าได้พูด
ตามที่บันทึกไว้จริง ปรากฏว่า ผู้คัดค้านพูดต่อหน้าผู้อยู่ในงานเลี้ยงซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาตําบลนครเจดียใ์ ห้เป็นตําบลอันดับหนึง่ ในอําเภอป่าซาง
ในอีก ๔ ปีข้างหน้า อันหมายถึงในช่วงวาระการดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และแนะนําผู้ร่วมงานซึ่งจะมอบหมายให้ทําหน้าที่รองและผู้ช่วย นอกจากนี้ส่วนท้ายของการพูด
ผูค้ ดั ค้านยังพูดเชิญชวนให้ผรู้ ว่ มงานทุกหมูบ่ า้ นร้องเพลงคาราโอเกะพร้อมบอกว่าหากใครร้องเพลงดี
จะมีรางวัลจาก...(ฟังเสียงพูดได้ไม่ชัด) แม้ผคู้ ดั ค้านจะเบิกความอ้างว่า เดินทางกลับจากสวนลําไย
เพียงผ่านมาทีร่ า้ นเกิดเหตุและแวะทักทายประชาชนตามวิสยั ของนักการเมือง พร้อมทัง้ มีนายสมจิต
และนายณชพลเบิกความรับว่าเป็นผู้จัดเตรียมงานเลี้ยงและมอบเงินให้แก่ผู้ร้องเพลงคาราโอเกะ
เพื่อเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการที่ร้านก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่ผู้คัดค้านพูดถึงทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒ นาตําบลนครเจดีย์ แนะนําผู้จะหน้าที่ร องและผู้ช่ว ยของตนต่อหน้า
ผู้มีสิท ธิเ ลือกตั้งในตําบลดังกล่าว ผู้ฟัง ย่อมเข้าใจได้ว่าผู้คัด ค้า นมีเจตนาอย่างไรจึงพูดเช่นนั้น

/โดยไม่ต้อง

- ๑๙ โดยไม่ต้องมีคําพูดชักจูงให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเองหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้ สมัครใดโดยตรง จากถ้อยคําของผู้คัดค้านที่เชิญบุคคลต่าง ๆ ขึ้นพูด เชิญร้องเพลงคาราโอเกะ
พร้อมทั้งบอกว่ามีรางวัลให้แก่ผู้ร้องเพลงดีที่สุด แสดงว่าผู้คัดค้านทราบขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดงานเลีย้ งเป็นอย่างดีและย่อมมีความหมายอยูใ่ นตัวว่าผูค้ ดั ค้านทราบว่าจะมีการให้ทรัพย์สิน
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แม้เงินที่แจกแก่ผู้ร้องเพลงและที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงจะมิใช่ของผู้คัดค้าน
ดังผู้คัดค้านกล่าวอ้างและแม้จะมิได้ให้เงินแก่ทุกคนที่อยู่ในงาน แต่ก็ได้ความว่าให้ครบทุกหมู่บ้าน
ที่มาแล้ว เมื่อผู้คัดค้านรู้อยู่ว่ามีการจัดกิจกรรมดังกล่าว รู้อยู่ว่าจะมีการให้ทรัพย์สินแก่ผู้ร้องเพลง
แล้วใช้คําพูดทางการเมืองเป็นนัยโดยอ้อมเพื่อชักจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว การจัดเลี้ยงก็ดี
การให้เงิน แก่ผู้ร้อ งเพลงก็ดีจึง เป็น เพีย งเครื่องมือหรือกลอุบายในการให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการเมื อ งมากกว่ า เพื่ อ การอย่ า งอื่ น หรื อ เพื่ อ โปรโมทร้ า นดั ง ที่ น ายณชพลเบิ ก ความ
ข้อที่ผู้คัด ค้า นต่อ สู้ว่า ไม่ป รากฏว่านายสมจิต และนายณชพลมีความสัม พัน ธ์ใ ดกับ ผู้คัด ค้าน
ไม่ ไ ด้มีส่ว นเกี่ย วข้อง ไม่ไ ด้เป็น ทีม งาน ไม่ได้เป็น ผู้ส นับ สนุน หรือหัว คะแนนให้ผู้คัด ค้า นนั้น
เห็ น ว่ า การที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จะสนั บ สนุ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู้ ใ ดเป็ น เรื่ อ งภายในจิ ต ใจ
หากผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ไม่แ สดงให้ป รากฏในที่สาธารณะแล้ว บุคคลทั่ว ไปย่อมไม่ทราบ ดังนั้น
การที่ไม่ปรากฏว่านายสมจิตและนายณชพลมีความสัมพันธ์กับผู้คัด ค้าน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ที ม งาน ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ หั ว คะแนนให้ ผู้ คั ด ค้ า น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า

/ทั้ง สองคน

- ๒๐ ทัง้ สองคนไม่อาจกระทําการใดอันเป็นการสนับสนุนผูค้ ดั ค้าน พฤติการณ์แห่งคดีฟงั ได้วา่ ผูค้ ดั ค้านได้ก่อ
สนับสนุนหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้มกี ารจัดเลีย้ งดังกล่าว ข้อทีผ่ คู้ ดั ค้านต่อสูท้ าํ นองว่า การทีพ่ ยานผูร้ ้องอ้างว่า
มีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในงานเลี้ยงครบทุกคน แต่ในตําบลนครเจดีย์มี ๑๓ หมู่บ้าน
จึงต้องมีผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน ผู้ช่ว ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ ๒ คน รวม ๓๙ คน หากรวมทั้งหมด
จะขัดกับความเป็นจริง เนื่องจากผู้ไปร่วมงานเลีย้ งมีประมาณ ๔๐ คน และส่วนหนึ่งเป็น อสม.
ประจําหมู่บ้านนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...
ฉะนั้น หากผู้อยู่ในงานเลี้ยงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีการกระทําการเพื่อจูงใจก็เป็นความผิด
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยไม่จาํ ต้องพิจารณาว่า ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ดังกล่าวจะเป็นสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น ผูใ้ หญ่บา้ นหรือผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น เมือ่ ข้อเท็จจริงฟังได้วา่ ผูอ้ ยูใ่ นงานเลี้ยง
คดีนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ข้อต่อสู้ดังกล่าวของผู้คัดค้านจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนข้อต่อสู้อื่นนอกจากนี้
ไม่มีผ ลทําให้คําวินิจฉัย เปลี่ย นแปลงไป ศาลอุทธรณ์ภ าค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไม่รับ วินิจฉัย
ทางไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ําหนักรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านมีส่วนก่อ สนับสนุนหรือรู้เห็น
เป็นใจให้ผู้อนื่ ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ ด้วยการจัดให้มมี หรสพหรือการรืน่ เริงต่าง ๆ และเลี้ยง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๕๗(๓) (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และการกระทําดังกล่าวมีส่วนให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

/ส่วนตําบล

- ๒๑ ส่ ว นตําบลนครเจดี ย์ อําเภอป่ า ซาง จั ง หวั ด ลําพู น มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ตามมาตรา ๙๗ มีเหตุให้ต้องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
แทนผู้คัด ค้า นตามคําร้อ งของผู้ร้อ ง
จึงมีคาํ สั่งให้มกี ารเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง
จั ง หวั ด ลําพู น ใหม่ แ ทนผู้ คั ด ค้ า นและให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ของผู้คัด ค้า นมีกําหนดหนึ่ง ปี
นับแต่วัน มีคําสั่ง .
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