คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่

ลต. ๓ /๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๖ /๒๕๕๖

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย
ศาลอุ ท ธรณภาค ๕
วั น ที่

๒๕ เดื อ น มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช

๒๕๕๖

ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายทองสิทธิ์ มอญแสง

ผูถูกกลาวหา

ระหว0าง

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให#เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผู#ร#องยื่นคําร#องว*า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู#อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํ า เทศบาลตํ า บลป3 า ไผ* ไ ด# ป ระกาศให# มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลป3 า ไผ*
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการ
เลือกตั้งดังกล*าว ผู#ถูกกล*าวหาเป:นผู#สมัครหมายเลข ๒ และผู#ร#องได#ประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให#นายสมฤทธิ์ กองคํา เป:นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*
เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ อําเภอสัน ทราย จัง หวัด เชีย งใหม* โดยผู#ถูก กล*า วหาไม*ไ ด#รับ เลือ กตั้ง
ก*อนประกาศผลการเลือกตัง้ ดังกล*าวปรากฏว*า เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ นายสมฤทธิ์ กองคํา
ยื่นคําร#องคัดค#านต*อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม*ว*า

การเลือกตั้งในส*วนที่

เกี่ยวกับผู#ถูกกล*าวหามิได#เป:นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู#ถูกกล*าวหาได#กระทําการ
อันเป:นการฝ3าฝ?นพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท#องถิน่ หรือผูบ# ริหารท#องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕

/มาตรา

- ๒ มาตรา ๖๐ กล*าวคือ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ขณะที่
นายธนวัฒนH

เคหา

นายกเทศมนตรีตาํ บลป3าไผ*

ซึง่ เป:นเจ#าหน#าทีข่ องรัฐทําการแจกเบีย้ ยังชีพ

ผู#สูง อายุแ ละคนพิก าร ได#แ นะนําตัว ผู#ถูก กล*า วหา พูด ชี้นําและยิน ยอมให#ผู#ถูกกล*า วหา
กล* า วแนะนําตัวและพูดชี้นําผู#มีสิทธิเลือกตั้งให#ลงคะแนนเลือกตั้งให#แก*ผู#ถูกกล*าวหาที่ห#องประชุม
อเนกประสงคH หมู*ที่ ๑๔ ตําบลป3าไผ* อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ผู#ร#องดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนแล#ว

เห็นว*าพฤติการณHและการกระทําของนายธนวัฒนHเป:นการกระทําทีแ่ อบแฝง

เพื่อเอื้อประโยชนHให#แก*ผู#ถูกกล*าวหาโดยอาศัยตําแหน*งหน#าที่ของตนเองในฐานะนายกเทศมนตรี
ตําบลป3 า ไผ* พู ด แนะนําตั ว ผู# ถู ก กล* า วหากั บ ผู# สู ง อายุ ที่ ม ารอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ เป: น การเอาเปรียบ
ผูส# มัครอืน่ โดยทีผ่ สู# มัครอืน่ ไม*ได#มโี อกาสเช*นเดียวกับผูถ# กู กล*าวหา

กรณีจงึ มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได#วา*

เป:นการฝ3าฝ?นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท#องถิ่นหรือผู#บริหารท#องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๖๐ ประกอบมาตรา ๑๑๘ ซึ่งการกระทําดังกล*าวเป:นการกระทําโดยไม*สุจริตเพื่อให#
ผู#ถูกกล*าวหาได#รับเลือกตั้ง มีผลให#การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ* เขตเลือกตั้งที่ ๒
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ในส*วนทีเ่ กีย่ วกับผูถ# กู กล*าวหามิได#เป:นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ขอให#มีคําสั่งให#เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู#ถูกกล*าวหา
ผูถ# กู กล*าวหาได#รบั สําเนาคําร#องแล#วไม*ยนื่ คําคัดค#าน แต*ยอมรับว*า ในวันเกิดเหตุ
ผู#ถูก กล*า วหาไปที่ห#อ งประชุม เอนกประสงคH หมู*ที่ ๑๔ ตําบลป3า ไผ* อําเภอสัน ทราย
จังหวัดเชียงใหม*
ตําบลป3าไผ*

จริง

แต*เพียงแค*พูดแนะนําตัวว*าเป:นผู#สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

โดยผู#ถูกกล*าวหาเป:นผู#สมัครทีมเดียวกับนายธนวัฒนH

แต*ปฏิเสธไม*ได#พูดขอให#

ลงคะแนนเลือกตั้งให#ตนเอง
ศาลอุทธรณHภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต*สวนแล#ว ข#อเท็จจริงตามทางไต*สวน

/ฟงได

- ๓ ฟLงได#ในเบื้องต#นว*า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู#อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลป3าไผ*ประกาศให#มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*

เขตเลือกตั้งที่

๒

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู#ถูกกล*าวหาเป:นผู#สมัคร
หมายเลข ๒ จากนั้นวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายสมฤทธิ์ กองคํา ยื่นคําร#องคัดค#าน
ต* อ ผู# ร# อ งว* า มี ก ารกระทําอั น เป: น การฝ3 า ฝ? น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิก สภาท#อ งถิ่น
หรือผู#บ ริห ารท#องถิ่น

พ.ศ.

๒๕๔๕

ต*อมาผู#ร#อ งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อ วัน ที่

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให#น ายสมฤทธิ์ กองคํา เป:น สมาชิก สภาเทศบาลตําบลป3า ไผ*
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* โดยผู#ถูกกล*าวหาไม*ได#รับการเลือกตั้ง
ผู#ร#อ งดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล#ว

เห็นว*าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*

เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ในส*วนที่เกี่ยวกับผู#ถูกกล*าวหามิได#เป:นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให#ยื่นคําร#องนี้
พิเคราะหHแล#ว คดีมีประเด็นที่ต#องวินิจฉัยว*า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป3าไผ* เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* ในส*วนที่เกี่ยวกับผู#ถูกกล*าวหา
เป:นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม*

คดีนี้ผู#ถูกกล*าวหายอมรับว*า

เป:นผู#สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*ทีมเดียวกับนายธนวัฒนH เคหา นายกเทศมนตรีตําบลป3าไผ*
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ผู#ถูกกล*าวหาไปที่ห#องประชุม
เอนกประสงคHหมู*ที่ ๑๔ ตําบลป3าไผ* อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม* จริง ซึ่งขณะนั้น
นายธนวัฒนHซึ่งเป:นเจ#าหน#าที่ของรัฐกําลังแจกเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุและคนพิการและผู#ถูกกล*าวหา
พูด แนะนําตัวว*าเป:นผู#สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*ต*อผู#สูงอายุในห#องประชุม
เอนกประสงคHดงั กล*าวด#วย โดยการพูดดังกล*าวนัน้ ผูร# อ# งมีนายทน แก#วโม*ง นายเสกสรรคH ช*างคํา

/นางเสงี่ย ม

- ๔ นางเสงี่ยม ดวงศิริรุ*งโรจนH และนายกอง คํามี ซึ่งได#ให#ถ#อยคําไว#ต*อคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนของผู#ร#องตามเอกสารหมาย ร.๑ ได#ความทํานองเดียวกันว*า ผู#ถูกกล*าวหา
ขอฝากเนื้อฝากตัวและขอให#เลือกเป:นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ*ด#วย ในส*วนนี้ผู#ถูกกล*าวหา
ไม*ไ ด#ยื่น คําคัด ค#า นเพื่อ นําพยานเข#า สืบ โต#แ ย#ง ให#เ ห็น เป:น อย*า งอื่น

โดยปฏิเ สธแต*เ พีย งว*า

ไม*ได#พูดขอให#ลงคะแนนเลือกตั้งให#ตนเองเท*านั้น เห็นว*า ตามปกติของการพูดต*อหน#าชุมชน
ของนักการเมืองซึ่งกําลังลงสมัครรับเลือกตั้งย*อมต#องพูดถึงประวัติพร#อมทั้งผลงานของตนเอง
เพื่ อ ให# ผู# ฟL ง รู# จั ก และประทั บ ใจโดยมี วั ต ถุ ป ระสงคH เ พื่ อ ให# ผู# ฟL ง ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ให# แ ก* ต น
ลําพังเพียงการพูดแนะนําตัวเองว*าเป:นผู#สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งย*อมไม*ก*อให#เกิดประโยชนHใด ๆ
ต*อผู#สมัคร คําปฏิเสธของผู#ถูกกล*าวหาไม*มีน้ําหนักให#รับฟLง เมื่อพิจารณาพฤติการณHตามภาพถ*าย
ในเอกสารหมาย ร.๑ หน#า ๘ ถึงหน#า ๑๑ ซึ่งผู#ถูกกล*าวหามิได#คัดค#านประกอบถ#อยคําพยาน
ข#างต#นของผู#ร#องแล#ว ข#อเท็จจริงฟLงได#ว*า ในการพูดต*อหน#าผู#สูงอายุในวันเวลาและสถานที่
ตามคําร#อง

ผู#ถูกกล*าวหาซึ่งยืนอยู*หน#าห#องประชุมเอนกประสงคHพร#อมนายธนวัฒนHและทีมงาน

คนอื่น ๆ

ได#พูดชักจูงใจผู#สูงอายุซึ่งเป:นผู#มีสิทธิเลือกตั้งให#ลงคะแนนเลือกตั้งให#ตนเองจริง

สําหรับประเด็น ที่ต#อ งวินิจ ฉัย ว*า การกระทําของผู#ถูก กล*า วหาเป:น การเอาเปรีย บผู#ส มัค รอื่น
อันเป:นเหตุให#การเลือกตั้งมิได#เป:นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม* นั้น นายธนวัฒนHให#ถ#อยคํา
ไว#ต*อ คณะอนุก รรมการสืบ สวนสอบสวนของผู#ร#อ งตามเอกสารหมาย ร.๑ หน#า ๘๐ ว*า
ผู#ถูกกล*าวหาขอโอกาสพบปะผู#มารับเบี้ยยังชีพเพื่อแนะนําตัวเอง เทศบาลตําบลป3าไผ*ไม*ขัดข#อง
มีความยินดีให#โอกาสผูส# มัครแนะนําตัวและประชาสัมพันธHขา* วสาร แต*กาํ ชับห#ามมิให#กระทําการใด ๆ
ฝ3าฝ?นกฎหมายเลือกตั้งอย*างเด็ดขาด ห#องประชุมเอนกประสงคHที่เกิดเหตุเป:นที่สาธารณประโยชนH
ของชุมชน ผู#ใดก็สามารถใช#ประโยชนHได# เห็นว*าตามภาพถ*ายในเอกสารหมาย ร.๑ หน#า ๘ ถึง

/หนา ๑๑

- ๕ หน#า ๑๑ การปรากฏตัวต*อหน#าชุมชนของผู#ถูกกล*าวหา นายธนวัฒนHและทีมงานมีลักษณะ
ยืนเรียงแถวหน#ากระดานหันหน#าให#ผฟู# งL โดยทีมงานของนายธนวัฒนHและผูถ# กู กล*าวหาใส*เสือ้ ยืดสีฟOา
ลัก ษณะเดีย วกัน อัน เป:น การแสดงถึงการเปPด ตัว และความเป:น ทีม เดีย วกัน แม#น ายธนวัฒ นH
ให#ถอ# ยคําว*า ผูใ# ดก็สามารถใช#ประโยชนHได# อันอาจตีหมายความว*า ผูส# มัครอืน่ ก็สามารถแนะนําตัว
และพบปะผู#มารับเบี้ยยังชีพได#เช*นเดียวกับผู#ถูกกล*าวหาก็ตาม แต*ก็ไม*ปรากฏว*านายธนวัฒนH
ได#ให#โอกาสผู#สมัครอื่นเช*นเดียวกันด#วย ผู#ที่เคยขอเข#าใช#ห#องประชุมเอนกประสงคHที่เกิดเหตุ
ตามบันทึกถ#อยคําของนายธนวัฒนHก็มีเพียงหน*วยงานเอกชนที่มีวัตถุประสงคHเพื่อบริการทางด#าน
สุขภาพและการเกษตรกรรม ไม*เกี่ยวกับด#านการเมือง อีกทั้ง การแนะนําตัวและพบปะผู#มา
รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ของผู# ถู ก กล* า วหาในวั น เกิ ด เหตุก็อ าศัย ช*ว งโอกาสที่มีป ระชาชนมาประชุม กัน
เพื่อ รับบริการจากเทศบาลตําบลป3าไผ*มิใช*อาศัยเพียงตัวอาคารสถานที่ การที่จะเข#าไปมีส*วนร*วม
ในการประชุมของประชาชนจึงต#องอาศัยความสัมพันธHหรือความเกี่ยวข#องของผู#ขอและผู#มีอํานาจ
อนุญาตเป:นกรณีพิเศษ เมื่อความปรากฏตามคํารับของผู#ถูก กล*าวหาว*า ตนเองเป:นผู#สมัคร
รับเลือกตั้งทีมเดียวกับนายธนวัฒนH การกระทําของผู#ถูกกล*าวหาจึงเป:นการอาศัยโอกาสที่ตนเอง
มีความสัมพันธHเป:นพิเศษกับผู#มีอํานาจอนุญาตให#เข#าร*วมกิจกรรมอันเป:นการเอาเปรียบผู#สมัครอื่น
ข# อ ที่ ผู# ถู ก กล* า วหากล* า วอ# า งในบั น ทึ ก ถ# อ ยคํ า ในเอกสารหมาย ร.๑ ว* า ในการแนะนํ า
ตั ว ผู#ถูก กล*า วหาใช#ไ มโครโฟนและเครื่องเสียงของตนเองที่นําติดตัวไปในรถประชาสัมพันธHก็ดี
นายธนวัฒนHให#ถ#อยคําว*า ประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในวันเกิดเหตุมีประมาณเพียง ๒๕ คนก็ดี
ไม*อาจหักล#างพยานหลักฐานของผู#ร#องให#เห็นเป:นอย*างอื่น

ทางไต*สวนพยานหลักฐานของผู#ร#อง

มีนา้ํ หนักรับฟLงได#วา* การเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป3าไผ* เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ อําเภอสันทราย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม*

ในส* ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู# ถู ก กล* า วหามิ ไ ด# เ ป: น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม

/ตาม

- ๖ ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
มีเหตุใหตองเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูถูกกล4าวหาตามคํารองของผูรอง
จึงมีคําสั่งให#เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู#ถูกกล*าวหามีกําหนดเวลาหนึ่งปQนับแต*วัน
มีคําสั่ง
นายชาตรี หาญไพโรจน
นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ
นายรัฐพลี ตั้งใจตรง

นัฐณิดา/พิมพ:/ทาน

