คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่
คดีหมายเลขแดงที่

ลต. 4 /๒๕๕๕
ลต. 3 /๒๕๕๖

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

28 เดื อ น มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช

๒๕๕๖

ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ร้อง

นายศักดิ์วิทยา ใบจันทร์

ผู้คัดค้าน

ระหว่าง

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้มีคําสั่งเลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผูร้ อ้ งยืน่ คําร้องว่า เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเทศบาลตําบลสิริราชได้ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าช อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในการเลือกตั้งดังกล่าว ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัคร
หมายเลข ๓ และผู้ร้องได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ (ที่ถูก ๒๕
มกราคม ๒๕๕๕) โดยผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลสิริราช ภายหลังประกาศ
ผลการเลือกตัง้ ดังกล่าว พันตํารวจเอกโอภาส จันทร์ปงิ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ หมายเลข ๒ ยืน่ คําร้อง
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คัดค้านว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้านได้ก ระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง ผูค้ ดั ค้านได้กอ่ สนับสนุนหรือรูเ้ ห็นเป็นใจในการจัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราช

/นําประชาชน

- 2 นําประชาชนในเขตพื้น ที่ตําบลสัน ดอนแก้ว ไปทําการทดสอบขอรับใบอนุญ าตขับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึง่ เป็นการให้
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ จูงใจผูม้ สี ทิ ธิเลือกตั้ง
ให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้าน ผูร้ อ้ งได้ดาํ เนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ว ข้อเท็จจริงจาก
การสืบสวนสอบสวนรับฟังได้วา่ เมือ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เทศบาลตําบลสิรริ าชได้จดั รถยนต์
รับส่งประชาชนในพื้นที่ตําบลสันดอนแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลสิริราชและมีสิทธิ
เลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าช ประมาณ ๔๐ คน ไปทําการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทสี่ าํ นักงานขนส่งจังหวัดลําปางโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ซึง่ ขณะเกิดเหตุ
ตามคําร้อง ผูค้ ดั ค้านดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าช และผูค้ ดั ค้านได้ปฏิเสธว่าไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น
หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการดําเนินการของสิบตํารวจตรีณรงค์ อุบลศรี
ปลั ด เทศบาลตําบลสิริร าช แต่ผู้คัด ค้า นยอมรับ ว่า ทราบเรื่อ งดัง กล่า วอย่า งไม่เ ป็น ทางการ
ในวัน เกิดเหตุที่เทศบาลตําบลสิริราชจะจัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราชนําประชาชนไปทําการ
ทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง เนื่องจาก
ได้ยินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตําบลสันดอนแก้ว ประกาศผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน โดยมี
สิบตํารวจตรีณรงค์ให้การสนับสนุนตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาผู้คัดค้าน
ได้ยื่นพยานหลักฐานเป็นสําเนาหนังสือที่ ลป ๕๓๗๐๑/๘๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
เรียน หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง เรื่องแจ้งความประสงค์ขอทําใบอนุญาตขับรถยนต์
ซึ่ ง ลงนามโดยสิ บ ตํารวจตรีณรงค์แ ละหนัง สือตอบจากสํานักงานขนส่ง จังหวัด ลําปาง ที่ ลป
๐๐๑๒/๑๐๙๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เรือ่ งแจ้งการออกหน่วยบริการทําใบอนุญาตขับรถด้วย

/รถโมบาย

- 3 รถโมบาย แต่ขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวจากการตรวจสอบต้นฉบับหนังสือที่ ลป ๐๐๑๒/๑๐๙๓
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และสอบสวนนายพิสูตร บุญนัก พนักงานธุรการของสํานักงาน
เทศบาลตําบลสิรริ าชซึง่ เป็นผูจ้ ดั เก็บหนังสือดังกล่าว ในการให้ถอ้ ยคําครัง้ แรกนายพิสตู รได้พยายาม
บ่ายเบี่ยงว่าไม่รู้ว่าจัดเก็บหนังสือดังกล่าวไว้ที่ใดและค้นหาไม่พบ แต่เมื่อไม่มีเหตุผลที่จะบ่ายเบี่ยง
จึ ง นําหนั ง สื อดั ง กล่ าวมาให้ ค ณะอนุ ก รรมการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบ ปรากฏว่าหนัง สือ
มีความแตกต่างกับสําเนาเอกสารที่ผู้คัดค้านมอบไว้ต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่มี
การลงลายมือชื่อของผู้คัด ค้าน แต่ในเอกสารฉบับจริงกลับปรากฏลายมือชื่อผู้คัด ค้านลงนาม
รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงเชื่อว่าผู้คัด ค้านมีส่ว นเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการจัดรถยนต์ของ
เทศบาลตําบลสิรริ าชนําประชาชนไปทําการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง เนื่องจากผู้คัดค้านมีตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลสิริราช
การอ้างว่าไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตําบลสิริราชว่ามีการทําอะไร ที่ไหน
เมื่ อ ไหร่ และอ้ า งว่ า ทราบเรื่ อ งดั ง กล่ าวจากการประกาศเสี ยงตามสายนั้ น ย่ อ มรั บ ฟั งไม่ ขึ้ น
ประกอบกับการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวมิได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีท่ างราชการ
กําหนด โดยมิได้จดั ทําเป็นเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี กรณีจงึ มิได้เป็นการดําเนินการ
ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าทีข่ องท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยชอบทีจ่ ะสามารถกระทําได้ และเมือ่ การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้น
เมือ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึง่ อยูภ่ ายในระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่ง
จนถึงวันเลือกตั้ง กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีการจัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราชบริการรับส่งประชาชนในตําบลสันดอนแก้วไปทํา
การทดสอบขอรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่ง จังหวัดลําปาง

/โดยไม่เสีย

- 4 โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เป็ น การให้ป ระโยชน์อื่น ใดอัน อาจคํานวณเป็น เงินได้แ ก่ป ระชาชนใน
ตําบลสัน ดอนแก้ว ซึ่ง เป็น ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง เพื่อ จูง ใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองอันเป็น
การฝ่ า ฝื น พระราชบั ญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ผู้คัดค้านได้ประโยชน์และมีผลทําให้การเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีตําบลสิริราชในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอให้
มี คําสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของผู้ คั ด ค้ า นมี กําหนดเวลาหนึ่ ง ปี แ ละให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายก
เทศมนตรีตําบลสิริราช อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ใหม่แทนผู้คัดค้าน
ผู้ คั ด ค้ า นยื่ น คําคั ด ค้ า นว่ า คําวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่
๒๘๕/๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบเนื่องจากการบริการประชาชน
ด้วยการจัดให้ประชาชนได้รับการบริการในการทําใบอนุญาตขับขี่นั้น ผู้คัดค้านถือว่าเป็นงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม ที่ผ่านมาจึงมิได้มีการจัดทําเป็นโครงการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติและ
การจัดให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้น
ผู้ คั ด ค้ า นได้ เ คยกระทํามาก่อนแล้ว ในปี ๒๕๔๗ ซึ่งได้ทํากัน มาหลายครั้ง แต่เป็น กรณีที่ท าง
สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางออกหน่วยเคลือ่ นทีบ่ ริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถด้วยรถโมบาย
ซึ่งในการทําหนังสือถึงสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางนั้น เป็นการออกหนังสือโดยสิบตํารวจตรี
ณรงค์ อุบลศรี ปลัดเทศบาลตําบลสิริราช ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าชทัง้ สิ้น
ในปี ๒๕๕๓ ก็ ไ ด้ มี ก ารจั ด ให้ มี บ ริ ก ารรั บ ส่ ง ประชาชนเพื่อ ทําใบอนุญ าตขับ ขี่ร ถยนต์แ ละ
รถจั ก รยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง สาขาเถิน เช่นกัน ต่อมาการบริการด้านชุมชน
และสังคมด้วยการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีใ่ ห้ได้รบั การบริการจากสํานักงานขนส่ง
จั ง หวั ด ลําปางนั้ น ได้ ข าดหายไปเนื่ อ งจากว่ า ไม่ มี ป ระชาชนมาร้ อ งขอ ต่ อ มาในปี ๒๕๕๔

/ได้มีนายเปลี่ยน

- 5 ได้มีนายเปลี่ยน ทาจี ซึ่งเป็นกํานันในตําบลสันดอนแก้วมาแจ้งสิบตํารวจตรีณรงค์ว่า ประชาชน
มีความต้องการที่จะทําใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สิบตํารวจตรีณรงค์เห็นว่า
เป็ น งานด้านบริการชุมชนและสังคมจึงได้จัดทําหนังสือถึงสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางเพื่อให้
ออกหน่ว ยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถด้ว ยรถโมบาย แต่สํานักงานขนส่ง
จังหวัดลําปางมีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทําใบอนุญาตขับขี่เฉพาะ
รถยนต์ให้ได้ สิบตํารวจตรีณรงค์จึงได้มีหนังสือถึงกํานันและผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสาย
แจ้งว่าให้ประชาชนที่ต้องการทําใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เตรียมเอกสารต่าง ๆ
ให้ พ ร้ อ ม พร้ อ มทั้ ง ให้ ม าขึ้ น รถรั บ ส่ ง ที่ สํานั ก งานเทศบาลตําบลสิ ริ ร าชจั ด ไว้ ใ ห้ ใ นวั น ที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๔ สิบตํารวจตรีณรงค์เห็นว่าเมื่อการบริการจัดรถรับส่งให้กับประชาชนนั้นเป็น
การบริ ก ารด้ า นชุ ม ชนและสั ง คมจึ ง ได้ จั ด หารถรั บ ส่ง ประชาชน บริก ารประชาชนและสัง คม
เป็นเงินจํานวน ๑,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านเห็นว่า งานด้านรับส่งประชาชนไปทําใบอนุญาตขับขี่นั้น
มิใช่เป็นงานบริการชุมชนและสังคมทีจ่ ะต้องจัดทําทุกปี อีกทัง้ เป็นค่าน้าํ มันเพียงจํานวน ๑,๐๐๐ บาท
ซึ่งถือว่าเป็นการเติมน้ํามันเพื่อให้บริการชุมชนและสังคมตามปกติ จึงไม่จําเป็นต้องบรรจุเข้าไปใน
เทศบัญญัติ การที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้คัดค้านทราบเรื่องมาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น
ก็เป็นเรือ่ งปกติของระบบงานเพราะผูค้ ดั ค้านดํารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าชถือได้ว่า
เป็นผูท้ าํ การแทนนิตบิ คุ คล ดังนัน้ เมือ่ มีหนังสือจากหน่วยงานอืน่ ส่งมาเจ้าหน้าทีก่ ต็ อ้ งนําเสนอให้กับ
ผู้คัดค้านทราบ ดังนั้นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีลายมือชื่อของผู้คัดค้าน
แต่การขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางให้บริการประชาชนนั้นมิใช่เป็นการริเริ่มของผู้คัดค้าน
และผู้คัด ค้านก็ไม่ทราบว่าสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางจะตกลงให้บริการกับประชาชนวันใด

/แต่ผู้คัดค้าน

- 6 แต่ผู้คัดค้านทราบจากการประกาศเสียงตามสายเท่านั้น ผู้คัดค้านจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น
แต่ ป ระการใด ส่ว นการที่ผู้ร้อ งอ้า งว่า หนัง สือ ของสํานักงานเทศบาลสิริร าชมีลายมือชื่อ ของ
สิบ ตํารวจตรีณรงค์แตกต่างกันนั้นจากการสอบสวนของผู้ร้องก็มิได้มีการสอบสวนในเรื่องนี้ไว้เลย
และก็ ไ ม่ ไ ด้ ส อบถามสิ บ ตํา รวจตรี ณ รงค์ ว่ า เพราะอะไรเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ คํา อธิ บ าย การที่ ผู้ ร้ อ ง
ด่วนวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ขอให้ยกคําร้อง
ทางไต่สวนศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง พิเคราะห์คําร้อง คําคัดค้าน
คําแถลงของคู่ความแล้ว กําหนดประเด็นทีจ่ ะต้องวินจิ ฉัยว่า ผูค้ ดั ค้านกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑)
หรือไม่
ผู้ร้องอ้างส่งสํานวนการสืบสวนสอบสวนของผูร้ อ้ งเป็นพยานหลักฐานในการไต่สวน
พยานของผู้ร้อง ส่วนการไต่สวนพยานของผู้คัด ค้าน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้ง
ให้คู่ความเสนอบันทึกคําพยานต่อศาลแทนการมาเบิกความตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและวินจิ ฉัยคดีทเี่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ และการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๔
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตัง้ ตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง
รับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาหกสิบวัน
ก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราช เทศบาลตําบลสิริราชซึ่งขณะนั้น
ผู้คัด ค้า นดํารงตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลสิริร าชได้จัด รถยนต์ข องเทศบาลตําบลสิริร าช
นําประชาชนในเขตพื้ น ที่ ตําบลสั น ดอนแก้ ว ซึ่ง เป็น ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ไปทําการทดสอบขอรับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

/ในการเดินทาง

- 7 ในการเดินทาง ต่อมาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลสิริราชประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชซึ่งผู้คัดค้านดํารงตําแหน่งอยู่
ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๓ ต่อมาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นนายกเทศมนตรีตําบลสิริราช ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
ดัง กล่าวพันตํารวจเอกโอภาส จันทร์ปิง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข ๒ ยื่นคําร้องลงวันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คัดค้านว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากผู้ คั ด ค้ า นได้ ก ระทําการฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลือกตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ผูร้ อ้ งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว
เห็นว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให้ยื่นคําร้องนี้
คดีมีปัญหาตามประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑)
หรือไม่ คดีนี้ผู้คัดค้านยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่า ขณะผู้คัดค้านดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ตําบลสิริราช เทศบาลตําบลสิริราชได้จัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราชนําประชาชนในเขตพืน้ ที่
ตําบลสันดอนแก้วไปทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่ง
จังหวัดลําปาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริง แต่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและ
เป็นการบริการประชาชนซึง่ ไม่ตอ้ งจัดทําเป็นโครงการไว้ในเทศบัญญัติ คดีจงึ มีประเด็นทีต่ อ้ งวินิจฉัย
ต่อไปว่า ผู้คัดค้านได้ก่อ สนับสนุนหรือรู้เห็น เป็น ใจให้เทศบาลตําบลสิริราชจัดรถยนต์รับส่ง
ประชาชนไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางดังกล่าวหรือไม่ ผูร้ อ้ งอ้างว่า จากการตรวจสอบต้นฉบับ

/หนังสือ

- 8 หนังสือที่ ลป ๐๐๑๒/๑๐๙๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่าหนังสือมีความแตกต่างกับ
สําเนาเอกสารที่ผู้คัด ค้านมอบไว้ต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่มีการลงลายมือชื่อ
ของผูค้ ดั ค้าน แต่ในเอกสารฉบับจริงกลับปรากฏลายมือชือ่ ผูค้ ดั ค้านลงนามรับทราบเรือ่ งดังกล่าวแล้ว
จึงเชื่อว่าผู้คัดค้านมีสว่ นเกีย่ วข้องหรือรูเ้ ห็นกับการจัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิรริ าชนําประชาชน
ไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง เนื่องจากผู้คัดค้านมีตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตําบลสิริราช
การอ้างว่าไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตําบลสิริราชว่ามีการทําอะไร ที่ไหน
เมื่ อ ไหร่ และอ้ า งว่ า ทราบเรื่ อ งดั ง กล่ า วจากการประกาศเสี ย งตามสายนั้ น ย่ อ มรั บ ฟั ง ไม่ ขึ้ น
ส่ ว นผู้คัดค้านมีสิบตํารวจตรีณรงค์ อุบลศรี ปลัดเทศบาลตําบลสิริราชทําบันทึกคําพยานว่า
นายเปลีย่ น ทาจี กํานันตําบลสันดอนแก้วมาแจ้งพยานว่า ประชาชนมีความต้องการทีจ่ ะทําใบอนุญาต
ขับ ขี่ร ถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ พยานจึงทําหนังสือถึงสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางเพื่อให้
ออกหน่ว ยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถด้วยรถโมบาย แต่สํานักงานขนส่ง
จั ง หวั ด ลําปางมี ห นั ง สื อ ที่ ลป ๐๐๑๒/๑๐๙๓ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ แจ้ ง ว่ า ไม่
สามารถออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทําใบอนุญาตขับขี่เฉพาะรถยนต์ให้ได้ จึงแจ้งให้ผู้ที่ต้องการ
ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่ไปดําเนินการที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ซึ่งหนังสือดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ได้นําเสนอไปยังนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชตามระเบียบและวิธีการของการเสนอ
หนังสือราชการ ต่อมาพยานมีหนังสือถึงกํานันและผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสายแจ้งให้
ประชาชนที่ต้องการทําใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม
พร้อมทั้งให้มาขึ้นรถรับส่งที่สํานักงานเทศบาลตําบลสิริราชจัดไว้ให้ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
พยานมอบหมายให้นายอนุสรณ์ หลวงชมภู พนักงานขับรถนํารถทีใ่ ช้รบั ส่งนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสิริราชไปส่งและรับกลับ โดยใช้งบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ พยานเป็นผูอ้ นุมตั ิ

/ให้เบิก

- 9 ให้ เ บิ ก และใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นกลางดั ง กล่ า วเอง การอํา นวยความสะดวกในการเดิน ทางไปทํา
ใบอนุญาตขับขีน่ นั้ อยูใ่ นอํานาจหน้าทีข่ องเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แต่เหตุที่มิได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติเนื่องจากมิได้จัดทําเป็นประจําทุกปี อีกทั้งเป็น
หน้ า ที่ ต ามกฎหมายจึ ง ไม่ จํา ต้ อ งทํา เป็ น โครงการไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ การดําเนิ น การดั ง กล่ า ว
เป็ น ความคิดริเริ่มของพยานโดยมิได้รับคําสั่งจากผู้คัดค้าน และผู้คัดค้านทําบันทึกคําพยานว่า
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ช่วงเย็นได้ยินการประกาศเสียงตามสายของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
ว่าจะมีการพาราษฎรไปทําใบขับขี่ ผูค้ ดั ค้านไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าจะจัดขึน้ ในวันใด ผูค้ ดั ค้าน
ไม่ได้เข้ายุง่ เกีย่ ว ไม่ได้ปรากฏตัวทีส่ าํ นักงานขนส่งจังหวัดลําปางในวันดังกล่าว ก่อนหน้านีม้ กี ารรับส่ง
นักเรียนในตําบลสันดอนแก้วเป็นประจําทุกวัน รับส่งผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ ารไปโรงพยาบาลในกรณีเร่งด่วน
บางครั้ง จัด ยานพาหนะให้ต ามที่ห น่ว ยงานราชการขอความอนุเคราะห์เพราะเห็น ว่าเป็น งาน
ด้ า นบริ ก ารสาธารณะและอํานวยความสะดวกให้แ ก่ผู้ที่เ ดือ ดร้อ น การจัด พาราษฎรไปทํา
ใบอนุญาตขับขี่ได้ทํามาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๑ เห็นว่า ตามสําเนาหนังสือ
สํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ลํ า ปางที่ ลป ๐๐๑๒/๑๐๙๓ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๔
ในเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๒๔๕ มีข้อความว่า สํานักงานขนส่ง จังหวัดลําปางไม่สามารถ
ดําเนินการออกหน่วยเคลือ่ นทีบ่ ริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ จึงขอให้แจ้งผูท้ ตี่ ้องการ
ขอรับใบอนุญาตใหม่ไปดําเนินการที่สํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง แม้ไม่มีข้อความส่วนใดที่ระบุ
เรื่องการจัดรถยนต์รับส่งประชาชนไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางและเป็นการทราบตามวิธีการ
หนังสือราชการตามที่ผู้คัดค้านต่อสู้ไว้ แต่ตามหนังสือดังกล่าวเมื่ออ่านข้อความแล้วย่อมทราบว่า
ประชาชนต้องเดินทางไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางเอง เมื่อพิจารณาประกอบข้อที่ผู้คัดค้าน
ยอมรับว่า ผูค้ ดั ค้านได้ยนิ ประกาศเสียงตามสายเมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ว่าจะมีการพาราษฎร

/ไปทําใบขับขี่

- 10 ไปทําใบขั บ ขี่ ผู้ คั ด ค้ า นในฐานะหัว หน้าหน่ว ยงานต้องฉุก คิด และตระหนักในทัน ทีที่ไ ด้ยิน ว่า
เป็นเรื่องเดียวกับที่ตนเองลงลายมือรับทราบในหนังสือสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง ประกอบกับ
ตามคําให้การของผูค้ ดั ค้านในเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๒๙๖ ผูค้ ดั ค้านให้การต่อผูร้ อ้ งว่า มีการร้องขอ
จากราษฎรเรื่ อ งการทําใบขั บ ขี่ ผู้ คั ด ค้ า นเห็ น ว่ า อยู่ ใ นช่ ว งหกสิ บ วั น ก่ อ นครบวาระอาจเป็น
การกระทํ า ผิ ด กฎหมายเลื อ กตั้ ง จึ ง แนะนํ า ให้ ไ ปร้ อ งขอต่ อ ปลั ด เทศบาลตํ า บลสิ ริ ร าช
และสิบ ตํารวจตรีณรงค์ให้การตามเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๓๕๗ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้คัด ค้า นมอบอํานาจให้สิบ ตํารวจตรีณรงค์สั่ง การหรือปฏิบัติร าชการแทนตามคําสั่ง เทศบาล
ตําบลสิรริ าชที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ในเอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๓๖๑
การที่ผู้คัดค้านทราบอยู่แล้วว่า ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
การดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าชของผูค้ ดั ค้านและการดําเนินการดังกล่าวอาจต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ แต่ผคู้ ดั ค้าน
ยังมอบอํานาจในการสั่งการหรือการปฏิบัติราชการให้แก่ปลัดเทศบาลตําบลสิริราชอีกทั้งแนะนํา
ให้ราษฎรไปติดต่อปลัดเทศบาลด้วย บุคคลในฐานะเช่นผูค้ ดั ค้านเมือ่ ทราบดีวา่ อาจเป็นการกระทํา
ผิดกฎหมายและมีผลกระทบในทางทีไ่ ม่ดตี อ่ ตนเองย่อมต้องห้ามปรามมิให้กระทําในช่วงเวลาดังกล่าว
แต่ผู้คัด ค้า นก็มิไ ด้ก ระทํา พฤติก ารณ์แห่ง คดีจึงถือได้ว่า ผู้คัด ค้านทราบเรื่องการดําเนินการ
ดัง กล่าวของเทศบาลและรู้เห็นเป็นใจให้ปลัดเทศบาลตําบลสิริราชดําเนินการแทนเพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทําผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
ผูค้ ดั ค้านในฐานะหัวหน้าองค์กรไม่อาจยกข้อไม่รถู้ งึ การดําเนินการขององค์กรขึน้ อ้างได้ ข้อกล่าวอ้าง
ของผู้คัดค้านจึงไม่มีน้ําหนักให้รับฟัง สําหรับข้อที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ได้ปรากฏตัวที่สํานักงานขนส่ง
จังหวัดลําปางในวันดังกล่าวนัน้ ก็ปรากฏตามบันทึกคําพยานของผูค้ ดั ค้านเองว่า วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

/เวลาประมาณ

- 11 เวลาประมาณ ๖ นาฬิกา ผู้คัดค้านวิ่งออกกําลังกายหน้าเทศบาลได้พบและสอบถามประชาชน
ทีก่ าํ ลังจะขึน้ รถไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง การพูดคุยกันดังกล่าวแม้จะไม่ปรากฏว่าเป็นเรื่องใด
แต่ตามธรรมดาของประชาชนผูไ้ ด้รบั การบริการจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยย่อมต้องมีไมตรี
และขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานที่ให้การอนุเคราะห์ โดยผู้คัดค้านไม่จําต้องไปที่สํานักงานขนส่ง
จังหวัดลําปางแต่อย่างใด ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านดังกล่าวไม่ทําให้ผลแห่งคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
พฤติการณ์แห่งคดีดังที่ได้วินิจฉัยมามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านมีส่วนก่อ สนับสนุนหรือ
รู้เห็นเป็นใจให้เทศบาลตําบลสิริราชจัดรถยนต์รับส่งประชาชนไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปาง
อันเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ประชาชนในตําบลสันดอนแก้วซึ่งเป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้านหรือไม่ เห็นว่า การขอทําใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
กับสํานักงานขนส่งจังหวัดเป็นหน้าที่ตามปกติของประชาชนผู้ประสงค์จะได้สิทธิขับรถโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยไม่มรี ะยะเวลาสิน้ สิทธิบงั คับไว้และขณะเกิดเหตุกไ็ ม่ปรากฏเหตุจาํ เป็นใดทีเ่ ทศบาล
ตําบลสิรริ าชต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พฤติการณ์แห่งคดีกลับส่อแสดงให้เห็นว่า การจัดรถยนต์
ของเทศบาลตําบลสิริราชดังกล่าว เจตนาจัดให้มีขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งเพื่อหวังผลประโยชน์
ทางการเมื อ ง โดยเมื่ อ การกระทํานั้ น ได้ ก ระทําภายในหกสิ บ วั น ก่ อ นวั น ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลสิริราชของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านย่อมเล็งเห็นได้ว่า ประชาชนที่อาศัย
รถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราชไปสํานักงานขนส่งจังหวัดลําปางย่อมสนับสนุนหรือใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้ผู้คัด ค้า นเป็น นายกเทศมนตรีตําบลสิริราชต่อไป จึงเป็นการกระทําเพื่อจูงใจให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้านมีผลให้การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าช
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติ

/การเลือกตั้ง

- 12 การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑) ทีผ่ คู้ ดั ค้านอ้างว่า
การอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทําใบอนุญาตขับขี่นั้นอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามมาตรา ๕๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แต่เหตุทมี่ ไิ ด้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
เนื่องจากมิได้จัดทําเป็นประจําทุกปี อีกทั้งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายจึงไม่จําต้องทําเป็นโครงการ
ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ นั้ น เห็ น ว่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
บัญญัตหิ น้าทีข่ องเทศบาลไว้ ๙ ประการ แต่การปฏิบตั งิ านของเทศบาลก็ตอ้ งเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบัง คับ ว่าด้ว ยการนั้นตามวรรคท้ายของมาตราดังกล่าว อีกทั้งต้องตราเทศบัญญัติ
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามหน้าทีข่ องเทศบาลตามมาตรา ๖๐(๑) ด้วย โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ าน
ทีต่ อ้ งเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากทางราชการ เทศบาลจะต้องกําหนดไว้ในเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ า ยประจําปี ข องเทศบาลตามมาตรา ๖๕ มิฉะนั้น จะไม่สามารถตั้ง ฎีก าเบิก เงิน ได้ดัง ที่
นางสุ ท ธิ นี เครื อ ดวงคํ า นั ก วิ ช าการคลั ง เทศบาลตํ า บลสิ ริ ร าชให้ ถ้ อ ยคํ า ไว้ ต่ อ ผู้ ร้ อ งใน
เอกสารหมาย ร.๑ หน้า ๔๑๖ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นการจัดรถยนต์ของเทศบาลตําบลสิริราช
รับส่งประชาชนในเขตพืน้ ทีต่ าํ บลสันดอนแก้วไปทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ที่สาํ นักงานขนส่งจังหวัดลําปาง หากจะฟังว่าเป็นอํานาจหน้าทีข่ องเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ดังที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง การดําเนินการดังกล่าวก็ตอ้ งมี
ค่าใช้จ่ายทั้งค่ารถยนต์และค่าน้ํามันเชือ้ เพลิงซึง่ ต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ดังนัน้ แม้จะมิได้
ดําเนินการทุกปีแต่หากจะมีการตั้งฎีกาเบิกเงินงบประมาณและเพื่อทําให้ถูกต้องตามมาตรา ๖๐
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ต้องบรรจุไว้ในเทศบัญญัตใิ ห้ครบถ้วน ข้อทีอ่ า้ งว่า
เป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ดี เทศบาลตําบลสิริราชเคยดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดี ล้วนเป็น
ข้อกล่าวอ้างทีไ่ ม่อาจยกเว้นการบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัตไิ ด้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผูค้ ดั ค้าน

/ไม่มีน้ําหนัก

- 13 ไม่มนี า้ํ หนักให้รบั ฟัง กรณีถอื ไม่ได้วา่ เป็นการดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าที่
ของท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัติ
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้บ ริห ารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 วรรคสาม
ด้ ว ยเหตุดังวินิจฉัยในข้างต้น เมื่อคดีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสิริร าชในส่ว นที่เกี่ย วกับ ผู้คัด ค้า นมิไ ด้เป็น ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืน
ต่อพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑)
จึง มีเหตุให้ต้องเพิก ถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้คัด ค้านและจัด ให้มีก ารเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัด ค้าน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
จึงมีคาํ สัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสิรริ าช อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
ใหม่แทนผูค้ ดั ค้าน และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูค้ ดั ค้านมีกาํ หนดเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั มีคาํ สั่ง.
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