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เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอใหมีการเลือกตั้งใหม!)
ผูรองยื่นคํารองวา เนื่องดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ครบวาระการดํารงตําแหนงโดยมีผลตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2555 เมื่อวันที่
6 มกราคม 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลปาตึง ประกาศ
ใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่
18 กุ ม ภาพั น ธ 2555 ผู คัด คานเป3น ผูสมัค รหมายเลข 1 ผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2555 ใหผู คั ด คานเป3 น นายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลปาตึ ง
กอนประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 นายไสว คันทะพรม ผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป3 น นายกองคการบริ ห ารสวนตําบลปาตึ ง หมายเลข 3 ยื่ น คํารองคั ด คานวา
การเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผูคัดคาน

/กระทําการ

- ๒ กระทําการอันเป3นการฝาฝ9นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2545 มาตรา 57 ผู รองดําเนิ น การสื บ สวนสอบสวนแลวไดความวาเมื่ อ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนตําบลปาตึง นายวิรัตน วงคมา นักวิชาการสงเสริมสุขภาพประจําองคการ
บริห ารสวนตําบลปาตึง และนายบุญป@Aน ดูแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาตึง
เขตเลือกตั้งที่ ๗ กับพวกซึ่งเป3นทีมผูบริหารของผูคัดคานและผูสนับสนุนผูคัดคานรวมกันจัดเลี้ยง
อาหารใหแกกลุ มชมรมผู สู ง อายุ แ ละกลุ มสภาวั ฒ นธรรมตําบลปาตึ งที่รานอาหารตูบตานอง
ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ขณะจัดเลี้ยงอาหารนายบุญป@Aนใหเงินแกสมาชิก
กลุ มชมรมผู สู ง อายุ แ ละกลุ มสภาวั ฒ นธรรมตําบลปาตึ ง คนละ ๓๐๐ บาท และใหเงินแก
นายหิรญ
ั ไชยสุข ประธานกลุมชมรมผูสูงอายุตาํ บลปาตึง ๑๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ชวยเหลือกิจกรรม
ของชมรม กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวานายบุญป@นA กระทําการดังกลาวเพือ่ จูงใจผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน ซึ่งผูคัดคานไดรับประโยชนจากการกระทําดังกลาว อันเป3น
การฝาฝ9 น พระราชบั ญญั ติ การเลื อกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา 57 ซึง่ มีผลใหการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ใหมแทนผูคัดคาน
ผูคัดคานยืน่ คําคัดคานวา กอนจัดการประชุมกลุมชมรมผูสูงอายุและกลุมสภาวัฒนธรรม
ตําบลปาตึง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 นายหิรญ
ั ไชยสุข ประธานกลุมชมรมผูสูงอายุตาํ บลปาตึง
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรองขอใหนายบุญป@นA ดูแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาตึง
หมู ที่ 7 และเป3 น ประธานอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจําหมู บานตําบลปาตึ ง ชวยจัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมชมรมผูสูงอายุตาํ บลปาตึง นายบุญป@นA จึงไปขอเงินสนับสนุน

/จากนายศุภชัย

- ๓ จากนายศุภชัย แซผู กํานันตําบลปาตึงซึ่งมีฐานะการเงินดี นายศุภชัยมอบเงินใหนายบุญป@Aน
20,000 บาท นายบุญป@Aนแจงใหนายหิรัญทราบ ดังนั้นในการจัดประชุมกลุมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลปาตึงเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554 นายหิรญ
ั จึงแจงแกผูเขารวมประชุมวากลุมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลปาตึงไดรับเงินสนับสนุนจากนายบุญป@Aน จํานวน 20,000 บาทแลว และนายบุญป@Aน
เชิญผูเขารวมประชุมไปรับประทานอาหารดวย ภายหลังเสร็จการประชุมนายหิรญ
ั เชิญชวนผูสูงอายุ
ที่เขารวมประชุมไปรับประทานอาหารทีร่ านตูบตานอง ตําบลศรีคา้ํ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ขณะจัดเลี้ยงอาหารนายบุญป@Aนมอบเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากนายศุภชัยเป3นคารถใหแกผูสูงอายุ
ทีร่ วมรับประทานอาหารคนละ 300 บาท และมอบเงิน จํานวน 10,000 บาท ใหแกกลุมชมรม
ผูสูงอายุตําบลปาตึงผานนายหิรัญ โดยนายบุญป@Aนมิไดพูดหรือจูงใจใหผูที่รวมรับประทานอาหาร
ชวยเหลือหรือสนับสนุนใหลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแกผูคัด คาน หรือผูสมัครคนใด นายบุญป@Aน
มิไดจัดเลีย้ งอาหารแกกลุมชมรมผูสูงอายุตาํ บลปาตึงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ตามคํารอง
ของผูรอง ทัง้ ในการจัดเลีย้ งอาหารและการมอบเงินของนายบุญป@นA ดังกลาวไมเกีย่ วของกับผูคัดคาน
และมิไดเป3นเหตุสําคัญที่ทําใหผูคัดคานไดรับเลือกตั้งเป3นนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง
เนือ่ งจากผูคัดคานไดรับคะแนนสูงกวานายไสวผูสมัครรับเลือกตัง้ เป3นนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง
หมายเลข 3 ผูยื่นคํารองคัดคานถึง 298 คะแนน อันเป3นจํานวนคะแนนที่มากกวาผูสูงอายุ
ที่รวมรับประทานอาหารในวันดังกลาว ขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค 5 แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนแลว ขอเท็จจริงในเบื้องตน
รับฟ@งเป3นยุติวา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหาร
สวนตําบลปาตึง ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2555 ผูคัดคานเป3นผูสมัครรับเลือกตั้งเป3น

/นายกองคการ

- ๔ นายกองคการบริ ห ารสวนตํา บลปาตึ ง หมายเลข 1 ตอมาวั น ที่ 14 มี น าคม 2555
ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานเป3นนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง กอนประกาศ
ผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 นายไสว คันทะพรม ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป3นนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง หมายเลข 3 ยื่นคํารองคัดคานวา การเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลปาตึงในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยกลาวหาวา ภายในหกสิบวันกอนครบวาระการดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง
ผูคัดคานกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเป3นใจใหนายบุญป@Aนหรือซอน ดูแกว กับพวกจัดเลี้ยงอาหาร
และมอบเงินคนละ 300 บาท ใหเแกสมาชิกกลุมชมรมผูสูงอายุและสมาชิกกลุมสภาวัฒนธรรม
ตําบลปาตึง และมอบเงิน 10,000 บาท ใหแกนายหิรัญ ไชยสุข ประธานกลุมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลปาตึงเพื่อชวยเหลือกิจกรรมของชมรมที่รานอาหารตูบตานอง ตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน ผูรองดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนตามสํานวนการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.1 แลว กรณีมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวากอนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงนายบุญป@Aนจัดเลี้ยงอาหาร
และมอบเงินใหแกผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ทีร่ านอาหารตูบตานอง ตําบลศรีคา้ํ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ที่เกิดเหตุ 1 ครั้งจริง อันเป3นการฝาฝ9นตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผู บริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 ซึ่งผูคัดคานไดรับประโยชนจากการกระทําดังกลาว
เป3นเหตุใหการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป3นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
พิเคราะหแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยขอแรกวา นายบุญป@Aนจัดเลี้ยงอาหาร
และมอบเงินใหแกกลุมชมรมผูสูงอายุและกลุมสภาวัฒนธรรมตําบลปาตึงผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาว
เพือ่ จูงใจใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผูคัดคานหรือไม ในขอนีผ้ รองมี
ู เพียงนายไสวผูสมัครรับเลือกตั้ง

/เป3นนายก

- ๕ เป3นนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึง หมายเลข 3 ซึ่งรองเรียนผูคัดคาน กับนายประเสริฐ
ชุมเมืองเย็น ทีมงานของนายไสวเป3นพยานผูรองตางใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของ
ผูรองตามสํานวนการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร.1 หนา 41 ถึง 46 วา พยานทั้งสอง
ทราบวานายบุญป@Aนกับทีมงานของผูคัดคานรวมกันจัดเลี้ยงอาหารและแจกเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพือ่ ประโยชนในการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงครัง้ นีข้ องผูคัดคานดวยการฟ@งจาก
คําบอกเลาของผูอื่น โดยนายไสวรับฟ@งจากคําบอกเลาของนายประเสริฐ และนายประเสริฐอางวา
รับ ฟ@ง มาจากคําบอกเลาของนายหิรัญ อีก ทอดหนึ่ง โดยพยานทั้ง สองไมไดเห็น และอยูดวย
ในขณะที่นายบุญป@Aนจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินใหแกกลุมชมรมผูสูงอายุและกลุมสภาวัฒนธรรม
ตําบลปาตึง ทั้งนายหิรัญพยานผูรองใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร.1 หนา 47 ถึง 55
ในทํานองวาภายหลังจากพยานรับประทานอาหารและรับเงินจากนายบุญป@Aน 10,000 บาท
แลวพยานโทรศัพทแจงใหนายประเสริฐในฐานะที่น ายประเสริฐเป3นรองนายกองคการบริหาร
สวนตํา บลปาตึ ง มี ห นาที่ ดู แ ลผู สู ง อายุ ข ณะเกิ ด เหตุ ท ราบเทานั้ น ไมไดแจงวาเงิ น ที่ ไ ดรั บ
เป3 น เงิ น ของผูใดและไมพบผูคัดคานที่รานอาหารเกิดเหตุแตอยางใด นอกจากนี้พยานผูรองปาก
นายสุข มลิจันทร ซึ่งเป3นผูสนับสนุนนายไสวใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร.1 หนา 68 วา
พยานไปรับประทานอาหารครัง้ นีด้ วย พยานไมพบผูคัดคานและเงินทีน่ ายบุญป@นA มอบใหในวันดังกลาว
นายบุญป@Aนไมไดบอกวาเป3นเงินของใคร พยานคิดวาเป3นเงินของนายบุญป@นA ประกอบกับนายไสว
และนายประเสริฐเป3นฝายตรงขามกับผูคัด คาน เมื่อทราบการกระทําดังกลาวของนายบุญป@Aน
กอนวัน เลือกตั้งแลว ก็มิไ ดรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสียแตแรก
เพิ่ ง มารองเรี ย นหลั ง จากทราบผลการนั บ คะแนนแลววาผู คั ด คานมี ค ะแนนมากกวานายไสว
จึ ง เป3 น พิ รุ ธ ในขณะที่ ผู คั ด คานมี น ายบุ ญ ป@A น ซึ่ ง ไดใหถอยคํ า ไวตามเอกสารหมาย ร.1
หนา 135 ถึ ง 138 และเบิกความตอศาลยืนยันวา การจัดเลี้ยงอาหารและมอบเงินใหแก

/กลุมชมรม

- ๖ กลุ มชมรมผู สู ง อายุ แ ละกลุ มสภาวั ฒ นธรรมตําบลปาตึ ง ดั ง กลาวพยานดําเนิ น การโดยลําพั ง
ดวยการใชเงินสวนหนึ่งในจํานวน 20,000 บาท ที่พยานขอสนับสนุนจากนายศุภชัย แซผู
กํานันตําบลปาตึง สืบเนื่องมาจากประมาณเดือนกันยายน 2554 นายหิรัญประธานชมรม
กลุ มผู สู ง อายุ ตําบลปาตึ ง ขอเงิ น สนั บ สนุ น จากพยานซึ่ ง เป3 น ประธานอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานตําบลปาตึงในการจัดงานประจําปS “กิจกรรมขวงเรียนรูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (ขวงผญVา)”
ทีห่ นองมโนราห ตําบลจันจวา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ตอมาวันที่ 20 ตุลาคม 2554 พยานพบนายศุภชัยทีง่ านประชุมวิชาการและเสนอผลงานดีเดน
ดานสาธารณสุ ข ที่ ห นวยจัด การตนน้ําแมจัน หมูที่ 12 ตําบลปาตึง จึงขอเงิน สนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมขวงผญVาจากนายศุภชัย 20,000 บาท นายศุภชัยบอกใหไปรับเงินที่บาน
ประมาณ 3 ถึง 4 วัน พยานจึงไปรับเงินจากนายศุภชัย จากนั้นวันที่ 28 ตุลาคม 2554
เวลาประมาณ 10 นาฬิ ก า พยานโทรศั พ ทแจงนายหิ รั ญ เพื่ อ จะพู ด คุ ย เรื่ อ งการใหเงิ น
และการจัดกิจกรรมชวงผญVา จึงทราบวานายหิรัญกําลังประชุมกลุมชมรมผูสูงอายุ พยานเห็นวา
ใกลเที่ยงแลวจึงบอกนายหิรัญวาขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกคนไปรับประทานอาหารที่รานเกิดเหตุ
เพื่อจะไดพูดคุยเรื่องการจัดกิจกรรมขวงผญVาและการใหเงินสนับสนุน โดยมีนายหิรัญพยานผูรอง
และนายศุภชัยซึง่ เป3นกํานันตําบลปาตึงและทําหนาทีเ่ ป3นประธานคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(ก.ป.น.) พยานผูคัดคานใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร.1 สนับสนุนขออางของนายบุญป@Aน
พยานผูคัดคานมีความสมเหตุสมผล นาเชื่อวาเงินที่น ายบุญป@Aน จัด เลี้ยงอาหารและมอบใหแก
กลุ มชมรมผูสูงอายุและกลุมสภาวัฒนธรรมตําบลปาตึงเป3นเงินที่นายบุญป@Aนไดรับการสนับสนุน
จากนายศุภชัยไมใชเงินของผูคัดคาน นอกจากนี้ยังไดความชัดแจงจากถอยคําของพยานผูรอง
และพยานผูคัดคานซึ่งลวนอยูในที่เกิดเหตุตามเอกสารหมาย ร.1 อีกวา ในระหวางรับประทาน
อาหารจนกระทั่งมีการมอบเงินดังกลาวไมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตอยางใด โดยพูดคุย

/เฉพาะเรื่อง

- ๗ เฉพาะเรื่องการจัดกิจกรรมขวงผญVาเทานั้น ทั้งไมปรากฏวาผูคัดคานกับนายบุญป@Aนเป3นญาติ
หรือมีความสัมพันธพิเศษกันอยางไร ไดใหการชวยเหลือกันในการหาเสียงเลือกตัง้ ครัง้ นีห้ รือไมอยางไร
และไมไดความวานายบุญป@นA เคยเป3นหัวคะแนนหรือเคยสนับสนุนชวยเหลือผูคัดคานในการเลือกตั้ง
มากอนทีม่ กี ารจัดเลีย้ งอาหารและการมอบเงินในครัง้ นี้ อีกทัง้ การดําเนินการของนายบุญป@นA ดังกลาว
ผูคัดคานปฏิเสธวาไมรูไมเห็นหรือเกี่ยวของดวย สวนกรณีนายวิรัตน วงศมา นางสาวดัชนีนาฏย
ลือเรือง และนายฐาปนนท คามาก ที่ผูรองอางวาเป3นทีมงานของผูคัดคานรวมดําเนินการกับ
นายบุญป@นA ดวยนัน้ ก็ไมปรากฏตามทางสืบสวนสอบสวนเอกสารหมาย ร.1 และทางไตสวนพยานผูรองวา
บุคคลเหลานีไ้ ดชวยดําเนินการหรือสนับสนุนนายบุญป@นA ในการดังกลาวอยางไรบาง กับปรากฏขอเท็จจริง
ตามเอกสารหมาย ร.1 วา บุคคลเหลานี้ตามไปที่รานเกิดเหตุในภายหลังตามที่นายบุญป@Aนและ
นายมนั ส สุ ฉ ายา ประธานสภาองคการบริ ห ารสวนตําบลปาตึ ง ขณะนั้ น โทรศั พ ทเรี ย กไป
และบุคคลเหลานีอ้ ยูทีร่ านเกิดเหตุไมนานก็กลับไป ทัง้ ขณะนัน้ ก็ไมปรากฏวาผูคัดคานไดวางบุคคลเหลานี้
เป3นทีมงานของผูคัดคาน กอปรดวยเหตุผลดังวินจิ ฉัยมาเชือ่ วานายบุญป@นA เป3นผูดําเนินการตามลําพัง
และกระทําการดังกลาวไปไมใชเพือ่ ประโยชนในการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงดังกลาว
แตเกี่ยวดวยกับการจัดกิจกรรมขวงผญVาโดยเฉพาะ จึงไมมีผลใหการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปาตึงในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคานมิไดเป3นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรมตามคํารอง กรณีไมจําตอง
จัดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงใหม แทนผูคัดคาน ทั้งไมจําตองวินิจฉัย
วาการกระทําดังกลาวของนายบุญป@นA ไดกระทําภายใน 60 วัน กอนวันครบวาระการดํารงตําแหนง
จนถึงวันเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาตึงหรือไม
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง
นายรัฐพลี ตั้งใจตรง
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