คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่
คดีหมายเลขแดงที่

ลต. 5 /๒๕๕๕
ลต. 4 /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

นายก้อนจันทร์ ศรีชัย

ผู้คัดค้าน

ระหว่าง

เรื่อง คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่)
ผูร้ อ้ งยืน่ คําร้องว่า ผูอ้ าํ นวยการเลือกตัง้ ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้คัดค้านเป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 ต่อมาวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ร้องประกาศผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19
มีนาคม 2555 นายชยดล พรหมมะจักร ผู้สมัค รรับเลือกตั้ง เป็น นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ทะลบ หมายเลข 2 ยื่น คําร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ มิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม

เนื่องจากผู้คัดค้านได้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิก สภาท้อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 โดยผู้คัด ค้า นโฆษณา
หาเสีย งเลือ กตั้งว่าจะแต่งตั้งให้นายเฉลิมพล วงศ์เกษม ดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหาร

/ส่วนตําบล

-2ส่วนตําบลแม่ทะลบ ซึ่งผู้คัดค้านไม่มีความประสงค์จะแต่งตั้งแต่อย่างใด เนื่องจากหลังได้รับ
การเลือกตัง้ ผูค้ ดั ค้านเสนอบุคคลอืน่ แทนนายเฉลิมพล อันเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในเรื่องใดอัน เกี่ยวกับ ผู้ส มัค รใดเพื่อจูงใจผู้มีสิท ธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้า น
ผู้ ร้องสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า ก่อนวันเลือกตั้งผู้คัดค้านโฆษณาหาเสียง
รวม 5 ครัง้ ต่างสถานทีก่ นั ว่า ถ้าผูค้ ดั ค้านได้รบั เลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
ผู้คัดค้านจะแต่งตั้งนายเฉลิมพลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ซึ่งสอดคล้อง
กับหนังสือเสนอชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรองนายก เลขานุการ และที่ปรึกษาในการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
ผูค้ ดั ค้านเสนอชือ่ นายเฉลิมพลในตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ซึง่ ผูค้ ดั ค้าน
ยอมรับว่าไม่ประสงค์จะแต่งตัง้ นายเฉลิมพลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบแต่อย่างใด
แต่แต่งตัง้ บุคคลอืน่ แทนตามคําสัง่ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบที่ 85/2555 เรือ่ ง แต่งตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
โดยผู้คัดค้านแต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์ คําแปง เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
คนที่ 1 นายวั ชนชัย ปัญ บือ เป็นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่ ท ะลบ คนที่ 2
สําหรับนายเฉลิมพลนั้นเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยตันตอง ตําบลแม่ทะลบ มาก่อน
มีลูกศิษย์และคนรู้จักจํานวนมากและยังเป็นผู้แทนเกษตรกรตําบลแม่ทะลบด้วย ซึ่งผู้คัดค้านพา
นายเฉลิมพลไปร่วมหาเสียงเลือกตัง้ เป็นประจํา การกระทําดังกล่าวของผูค้ ดั ค้านเพือ่ อาศัยความนิยม
ในตัวของนายเฉลิมพลเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัด ค้าน ซึ่งต่อมา
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ผู้ คั ด ค้ า น อั น เป็ น การหลอกลวงหรื อ จู ง ใจ
ให้ เ ข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ งใดเกี่ ย วกั บ ผู้ ส มั ค รเพื่ อ จู ง ใจผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง

/ให้แก่

-3ให้แก่ผคู้ ดั ค้านอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2545 มีผลให้การเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผูค้ ดั ค้าน
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม จึงขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านและมีคําสั่งให้มีการ
เลื อ กตั้ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ ท ะลบ อํา เภอไชยปราการ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ใหม่แทนนายก้อนจันทร์ ศรีชัย ผู้คัด ค้าน
ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2545 มาตรา 57 ที่ร ะบุว่า “การหลอกลวง บัง คับ ขู่เข็ญ
การใช้ อิ ท ธิ พ ลคุ ก คามใส่ ร้ า ย หรื อ จู ง ใจให้ เ ข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ งใดอั น เกี่ ย วกั บ ผู้ ส มั ค รใด” นั้ น
เป็น ปั ญ หาเฉพาะในส่ ว นของผู้ ส มั ค รเท่ า นั้ น ไม่ ร วมถึ ง ผู้ ร่ ว มงานหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งนายเฉลิมพล วงศ์เกษม มิใช่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งมิใช่เป็นผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นเพียงพยานของผู้ร้องเรียนเท่านั้น จึงไม่เข้าองค์ประกอบของกฎหมายดังกล่าว
และไม่ปรากฏหลักฐานจากป้ายโฆษณาเลือกตั้ง แผ่นพับ โปสเตอร์แนะนําผู้สมัครของผู้คัดค้าน
ต่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งหรือโดยทางสื่อสารอื่นใดว่า หากผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้ง ผู้คัดค้าน
จะแต่งตั้งนายเฉลิมพลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ทั้งผูค้ ดั ค้านไม่ได้เรียกรับ
ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ทรั พ ย์ สิ น จากนายเฉลิม พลเพื่อเป็น ทุน ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบเป็นข้อต่อรอง อีกทั้งคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็น
ภูมิลําเนาของนายเฉลิมพลปรากฏว่า นายชยดล พรหมมะจักร ได้คะแนนสูงสุด 230 คะแนน
นายพัฒนพงษ์ จอมดี ได้ 188 คะแนน ส่วนผูค้ ดั ค้านได้คะแนนเป็นลําดับสุดท้าย คือ 16 คะแนน
ซึ่งคะแนนของผู้คัดค้านต่ํากว่าผู้รับสมัครคนอื่นกว่า 200 คะแนน และเกือบ 200 คะแนน
ตามลําดับ โดยผู้คัดค้านชนะคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และที่ 5 ที่ผู้คัดค้านเป็นผู้ใหญ่บ้าน
มาเป็น เวลา 22 ปี เหนือนายชยดลเกือบ 600 คะแนน อันแสดงให้เห็นว่านายเฉลิมพล

/ไม่เป็นที่นิยม

-4ไม่เป็นทีน่ ยิ มในหมูบ่ า้ นของตนเอง และคะแนนรวมผูค้ ดั ค้านได้ 1,387 คะแนน ส่วนนายชยดลได้
1,274 คะแนน ชนะเพียง 113 คะแนน นอกจากนี้พยานผู้ร้อ งต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ
ผู้คัดค้านทั้งสิ้น พยานหลักฐานของผู้ร้องไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมาย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิ
ยื่นคําร้องคดีนี้ ขอให้ยกคําร้อง
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเลือกตัง้ ตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง
ตามคําร้อง คําคัดค้าน การตรวจพยานหลักฐานและคําแถลงการณ์ปิดคดีของผู้ร้องและผู้คัดค้าน
รับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ร้องเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2555 ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
ในวัน ที่ 12 กุม ภาพัน ธ์ 2555 ผู้คัด ค้า นสมัค รรับ เลือกตั้ง เป็น นายกองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลแม่ ท ะลบ หมายเลข 1 ต่ อ มาวั น ที่ 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ผู้ ร้ อ งได้ ป ระกาศ
ผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ หลังจากนั้นเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2555 นายชยดล พรหมมะจักร ผู้สมัครรับเลือกตัง้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ทะลบ หมายเลข 2 ยื่นคําร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู้คัดค้านกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.2545 มาตรา 57 กล่าวคือ ผูค้ ดั ค้าน
กระทําการโฆษณาหาเสีย งเลือ กตั้ง ด้ว ยวิธีก ารหลอกลวงหรือ จูง ใจให้เ ข้า ใจผิด ในเรื่อ งใดอัน
เกีย่ วกับผูค้ ดั ค้าน โดยโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ กําหนดให้นายเฉลิมพล วงศ์เกษม ดํารงตําแหน่งรอง
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่ ท ะลบ ทั้ ง ที่ ผู้ คั ด ค้ า นไม่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ให้
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-5นายเฉลิมพลดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบแต่อย่างใด เพือ่ จูงใจผูม้ สี ิทธิ
เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย ร.1 ลําดับที่ 4 ตามสํานวน
การสอบสวนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ และก่อนวันเลือกตั้งผู้คัดค้าน
ทําหนังสือเสนอชือ่ นายเฉลิมพลกําหนดให้ดาํ รงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
ต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่แต่ภายหลังผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้ง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบแล้ว ผูค้ ดั ค้านไม่ได้แต่งตัง้ นายเฉลิมพลดํารงตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ โดยแต่งตัง้ บุคคลอืน่ 2 คน ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านมีเจตนาหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับ
ผู้คดั ค้านเพือ่ จูงใจให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้าน อันเป็นผลทําให้การเลือกตั้ง
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตําบลแม่ทะลบมิไ ด้เป็น ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เห็นว่า
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57
บัญญัติว่า เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดํารง
ตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ห้ามมิให้ผสู้ มัครหรือผูใ้ ดกระทําการเพือ่ จูงใจ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้ยกเว้นการลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้…(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้าย
หรื อ จู ง ใจให้ เ ข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ งใดอั น เกี่ ย วกั บ ผู้ ส มั ค รใด คํา ว่ า “ผู้ ส มั ค ร” ตามมาตรา 4
แห่ ง พระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ และตามประกาศผูอ้ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบลแม่ทะลบ ตามสํานวนการสอบสวนการเลือกตั้ง นายกองค์ก ารบริหารส่ว น
ตําบลแม่ทะลบเอกสารหมาย ร.1 ลําดับที่ 1/1 ประกาศว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคล

/ต้องห้าม

-6ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่ ท ะลบ ให้ยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง โดยมิไ ด้ร ะบุว่า
ผู้ ส มัค รต้อ งส่ง ชื่อ หรือ ให้ผู้ที่ถูก เสนอตัว ให้ดํารงตําแหน่ง รองนายกองค์ก ารบริหารส่วนตําบล
เขียนใบสมัครหรือเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครด้วย การที่ผู้คัดค้านได้เสนอชื่อนายเฉลิมพลบุคคลที่อาจ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ จึงมิใช่ผู้สมัครและไม่ตอ้ งยื่น
ใบสมัค รหรือหลักฐานการรับสมัครตามประกาศของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านกําหนดให้นายเฉลิมพลดํารงตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบดังกล่าว จึงเป็นการนําเสนอตามความเป็นจริงในขณะนั้น
มิใช่คําหลอกลวงและข้อความดังกล่าวมิได้เป็นการจูงใจให้เข้าใจในเรื่องอันเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
การหาเสียงเลือกตั้ง และการใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็นการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
มาตรา 58/3 บัญญัติว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตําบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน…
กฎหมายดั ง กล่ า วให้ อํานาจและดุ ล พิ นิ จ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตําบลโดยตรงที่จ ะแต่ง ตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือไม่ก็ได้ กรณีแต่งตั้งก็สามารถพิจารณาคุณสมบัติและ
ความรู้ค วามสามารถของบุค คลที่จะได้รับ การแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามความเหมาะสม มิได้บังคับเด็ดขาดว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตามบุคคลที่ได้เสนอชื่อไว้ และหากไม่แต่งตั้งจะมีผลอย่างไร ฉะนั้น
แม้ภายหลังผู้คัดค้านจะไม่แต่งตั้งนายเฉลิมพลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ

/ตามที่เสนอ

-7ตามที่เสนอชื่อไว้ หรือแม้จะฟังได้ตามที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้คัดค้านหาเสียงเลือกตั้งโดยชูนายเฉลิมพล
เป็นทีมบริหารตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบก็ตาม เป็นความรับผิดชอบ
ทางการเมืองและเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ตามกรณีดังกล่าวผู้คัดค้านหาได้มีเจตนาหลอกลวงเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้เข้าใจผิดอันเกีย่ วกับผูส้ มัครใดให้ลงคะแนนเลือกตัง้ ให้แก่ผคู้ ดั ค้านแต่อย่างใดไม่ กรณีจงึ ฟังไม่ได้ว่า
ผู้คัดค้านกระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2545 มาตรา 57 (5) ไม่ชอบทีศ่ าลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเลือกตัง้ จะมีคาํ สัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน หรือมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 97
จึงมีคําสั่งให้ยกคําร้อง
นางจุฑามาศ วงศ์ศิวะวิลาส
นายราเชนทร์ วัชรพงศ์
นายกีรติ เชียงปวน
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