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ผู+คัดค+าน

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอใหมีคาํ สัง่ เลือกตัง้ ใหมและเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ )
ผู'ร'องยื่นคําร'องว.า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผู'อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ประกาศให'มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ โดยกําหนดให'มกี ารเลือกตั้ง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งในการเลือกตั้งดังกล.าวผู'คัดค'านที่ 1 เป8นผู'สมัครรับเลือกตั้ง
เป8นนายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ หมายเลข 3 ผูค' ดั ค'านที่ 2 ถึงที่ 7 เป8นผูส' มัครรับเลือกตั้ง
เป8นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 7 ถึง 12 ตามลําดับ

/ต.อมา

- ๒ ต.อมาเมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2555 ผูร' อ' งประกาศผลการเลือกตัง้ ให'ผคู' ดั ค'านที่ 1 เป8นนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสือ้ และให'ผคู' ดั ค'านที่ 2 ถึงที่ 6 เป8นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ 1
อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ส.วนผู'คัดค'านที่ 7 ไม.ได'รับเลือกตั้ง ก.อนประกาศผล
การเลือ กตั้ง ดัง กล.า วปรากฏว.า เมื่อ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2555 นายไกรศรี อิน ต=ะ สาร
ผู'ส มัครรับเลือกตั้งเป8นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 2 และนางแสงหล'า อภิวงศ
(ที่ถูก อภิวงค) ผู'สมัครรับเลือกตั้งเป8นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 6 ยื่นคําร'องว.า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 มิได'เป8นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู'คัดค'านทั้งเจ็ด
กระทําการอันเป8นการฝBาฝCนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น
พ.ศ.2545 มาตรา 57 กล.าวคือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดก.อ
สนับสนุน หรือรู'เห็นเป8นใจให'นางเรือน จุ.มใจ ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผู'คัดค'านทั้งเจ็ดให'เงิน
แก.น างลัด ดา ตัน นรา ผู'มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง จํานวน 500 บาท เพื่อ จูง ใจผู'มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง
ให'ล งคะแนนเลือกตั้งให'แก.ผู'คัดค'านทั้งเจ็ด เหตุเกิดที่บ'านเลขที่ 53 หมู.ที่ 5 ตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมือ งเชีย งใหม.

จัง หวัด เชีย งใหม.

ผู'ร'อ งดําเนิน การสืบ สวนสอบสวนตามระเบีย บ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว.าด'วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554 แล'ว
กรณีมหี ลักฐานอันควรเชือ่ ได'วา. เมือ่ ประมาณต'นเดือนสิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา
นางเรือนตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดไปจดรายชือ่ ผูม' สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในบ'านของนางลัดดา
ต.อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 นางเรือนนําเงินจํานวน 4,500 บาท มอบให'แก.
นางสาวนฤมล ตันนรา ทีบ่ า' นเลขที่ 53 หมูท. ี่ 5 ตําบลสันผีเสือ้ และบอกให'ลงคะแนนเลือกตั้ง
ให'แก.ผู'คัด ค'า นทั้ง เจ็ด และนางสาวนฤมลมอบเงินดังกล.าวให'แก.นางลัดดาจํานวน 500 บาท

/โดยผูค' ดั ค'าน

- ๓ โดยผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดก.อ สนับสนุน หรือรูเ' ห็นเป8นใจให'นางเรือนกระทําการดังกล.าวอันเป8นการฝBาฝCน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57
ซึ่งการกระทําดังกล.าวเป8นการกระทําโดยไม.สุจริตเพื่อ ให'ผู'คัด ค'า นทั้งเจ็ดได'รับเลือกตั้งมีผลให'
การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ 1
ในส.วนทีเ่ กีย่ วกับผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดมิได'เป8นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ขอให'มคี าํ สัง่ ให'มกี ารเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ใหม.แทนผู'คัดค'านที่ 1
และให'มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 5 คน ใหม.
แทนผู'คัดค'านที่ 2 ถึงที่ 6 และให'เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู'คัดค'านทั้งเจ็ด
ผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดยืน่ คําคัดค'านว.า ข'อกล.าวหาตามคําร'องของผูร' อ' งไม.เป8นความจริงทัง้ สิ้น
คดี ข องผู' ร' อ งมี เ พี ย งนางสาวนฤมลเป8น พยานปากเดียวอ'างว.าได'รับเงินโดยตรงจากนางเรือน
ส.วนพยานปากอืน่ เป8นเพียงพยานบอกเล.า ข'อเท็จจริงตามบันทึกถ'อยคําของนางสาวนฤมล นางลัดดา
และนางฟองนวล ตันนรา ขัดแย'งกันเองในข'อสาระสําคัญทําให'มีข'อสงสัยว.านางเรือนมอบเงินให'
นางลัดดาจริงหรือไม. ธนบัตรจํานวน 500 บาท ทีน่ าํ มาเขียนพยานหลักฐานประกอบการร'องเรียน
ถือไม.ได'ว.าเป8นหลักฐานที่มั่นคง เนื่องจากบุคคลอื่นก็มีธนบัตรฉบับละ 500 บาท ได' อีกทั้ง
ไม.ปรากฏว.ามีเงินธนบัตรของกลางจากบุคคลในครอบครัวของนางลัดดาอีก 8 คน มาประกอบ
เป8นหลักฐาน บริเวณแวดล'อมใกล'บา' นทีเ่ กิดเหตุของนางลัดดามีลกั ษณะเป8นชุมชนมีบา' นปลูกหนาแน.น
อยูใ. กล'ชดิ ติดกันหลายหลัง การให'เงินซือ้ เสียงโดยเฉพาะเจาะจงเพียงแค.บา' นนางลัดดาเพียงบ'านเดียว
เท.านั้นจึงไม.มีน้ําหนักน.าเชื่ออย.างยิ่ง ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดทราบดีว.าบุคคลในครอบครัวนางลัดดา
ไม.สนับสนุนผู'คัดค'านทั้งเจ็ดจึงเป8นไปไม.ได'ที่จะนําเงินมอบให'เพื่อจูงใจให'เลือกตั้งผู'คัดค'านทั้งเจ็ด
นางลัดดามีความสนิทสนมกับนางแสงหล'าผู'สมัครรับเลือกตัง้ คูแ. ข.งทางการเมืองกับผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ด

/และได'รับ

- ๔ และได' รั บ การวานให' ช. ว ยหาข. า วการซื้ อ เสี ย งเป8 น ตั ว บ. ง ชี้ ไ ด' ว. าการเข' าร' องเรี ยนครั้ งนี้ มี การ
ตระเตรียมมาก.อนโดยการปNนO แต.งพยานหลักฐานขึน้ มาเพือ่ ปรักปรําใส.รา' ยกลัน่ แกล'งผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ด
โดยหวังผลทางการเมือง ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดไม.ได'กระทําตามที่ถูกร'องเรียนแต.อย.างใด ไม.เคยใช'
หรือจ'างวานให'บคุ คลใด ๆ รวมถึงนางเรือนไปมอบเงินให'นางลัดดาและนางเรือนก็มใิ ช.ผชู' ว. ยหาเสียง
หรือหัวคะแนนของผู'คัดค'านทั้งเจ็ดแต.อย.างใด นอกจากนั้นนางเรือนยังให'ถ'อยคําปฏิเสธว.าในวัน
และเวลาที่เกิดเหตุนางเรือนไม.ได'พบนางลัดดา ไม.ได'นําเงิน 500 บาท ไปมอบให'แต.อย.างใด
และหากพิจารณาผลคะแนนการเลือกตัง้ ผูค' ดั ค'านที่ 1 มีคะแนนมากกว.าอันดับที่ 2 ถึง 1,057 คะแนน
ส.วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู'คัดค'านที่ 7 ซึ่งไม.ได'
รับเลือกตั้งมีคะแนนห.างจากผู'ได'รับเลือกตั้งคนสุดท'ายถึง 119 คะแนน หากมีการซื้อเสียง
ตามคําร'องจริง คะแนนที่แต.ละคนได'รับควรเกาะกลุ.มกันไม.แตกต.างกันมาก จึงขอให'ยกคําร'อง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต.สวนแล'ว ข'อเท็จจริงตามทางไต.สวน
ฟNงได'ในเบื้องต'นว.า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผู'อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ประกาศให'มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ โดยกําหนดให'มีการเลือกตั้งในวันที่ 12
สิงหาคม 2555 ซึง่ ในการเลือกตัง้ ดังกล.าวผูค' ดั ค'านที่ 1 เป8นผูส' มัครรับเลือกตัง้ เป8นนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 3 ผู'คัดค'านที่ 2 ถึงที่ 7 เป8นผู'สมัครรับเลือกตั้งเป8นสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ 1 หมายเลข 7 ถึง 12 ตามลําดับ ต.อมาเมือ่ วันที่
4 กันยายน 2555 ผูร' อ' งประกาศผลการเลือกตัง้ ให'ผคู' ดั ค'านที่ 1 เป8นนายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสื้อ
และให'ผู'คัดค'านที่ 2 ถึงที่ 6 เป8นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1
อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ส.วนผู'คัดค'านที่ 7 ไม.ได'รับเลือกตั้ง ก.อนประกาศผล

/การเลือกตั้ง

- ๕ การเลือกตั้งดังกล.าวปรากฏว.าเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายไกรศรี อินต=ะสาร ผู'สมัคร
รับเลือกตั้งเป8นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 2 และนางแสงหล'า อภิวงค ผู'สมัคร
รับเลือกตั้งเป8นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 6 ยื่นคําร'องว.า
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ
เขตเลือกตั้งที่ 1 มิได'เป8นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผู'คัดค'านทั้งเจ็ดก.อ สนับสนุน
หรือรู'เห็น เป8นใจให'นางเรือน จุ.มใจ ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผู'คัด ค'านทั้ง เจ็ด ให'เงินแก.
นางลัดดา ตันนรา ผูม' สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวน 500 บาท เพือ่ จูงใจผูม' สี ทิ ธิเลือกตัง้ ให'ลงคะแนน
เลือกตัง้ ให'แก.ผคู' ดั ค'านทัง้ เจ็ด ผูร' อ' งดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว.าด'วยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ.2554 แล'ว กรณีมหี ลักฐานอันควรเชือ่ ได'ว.า
ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดก.อ สนับสนุน หรือรู'เห็นเป8นใจให'นางเรือนกระทําการดังกล.าวอันเป8นการฝBาฝCน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57
ซึง่ เป8นการกระทําโดยไม.สจุ ริตเพือ่ ให'ผคู' ดั ค'านทัง้ เจ็ดได'รบั เลือกตัง้ มีผลให'การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสือ้ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ 1 ในส.วนทีเ่ กีย่ วกับผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ด
มิได'เป8นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีคําวินิจฉัยสั่งการให'ยื่นคําร'องนี้
พิเ คราะหแล'ว คดีมีป ระเด็น ที่ต'อ งวินิจ ฉัย ว.า ผู'คัด ค'า นทั้ง เจ็ด กระทําการ
อั น เป8 น การฝB า ฝC น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท' อ งถิ่ น หรื อ ผู' บ ริ ห ารท' อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) หรือไม. ผู'ร'องมีนางสาวนฤมลหรือเดือนเป8นพยานสําคัญให'ถ'อยคํา
ว.าก.อนวันเลือกตัง้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ขณะพยานอยูท. บี่ 'าน
มีนางเรือนนําเงิน ๔,๕๐๐ บาท มามอบให'และบอกว.าให'ลงคะแนนเสียงให'แก.ผู'คัดค'านทั้งเจ็ด

/โดยมี

- ๖ โดยมีนางลัดดาและนางฟองนวลให'ถอ' ยคําสนับสนุน ส.วนผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดมีนางเรือนเป8นพยานสําคัญ
ยื่นบันทึกถ'อยคําว.าไม.เคยได'รับเงินจากผู'สมัครคนใดเพื่อนําไปให'นางลัดดาแต.อย.างใด วันดังกล.าว
ไม.ได'พบนางลัดดาและไม.ได'นําเงินมอบให' พยานพักอาศัยอยู.บ'านทั้งวัน ไม.ได'เป8นผู'ช.วยหาเสียง
และไม.เคยร.วมหาเสียงหรือสนับสนุนผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ด โดยมีนายเสงีย่ ม จุม. ใจ และนายสมบูรณ ชัยรังษี
ยื่นบันทึกถ'อยคําสนับสนุน เห็นว.า ตามพฤติการณและเวลาที่ผู'ร'องกล.าวอ'างว.านางเรือนนําเงิน
ไปให'ผมู' สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ จูงใจให'ลงคะแนนเลือกตัง้ ให'แก.ผคู' ดั ค'านทัง้ เจ็ดนัน้ เมือ่ พิเคราะหพยานบุคคล
ทัง้ สามปากข'างต'นของผูร' อ' งประกอบบันทึกถ'อยคําของนางแสงหล'าแล'ว ได'ความตามบันทึกถ'อยคํา
ของนางสาวนฤมลว.านางเรือนนําเงินไปให'เวลา ๑๑ นาฬิกา แต.นางลัดดาและนางฟองนวล
ให'ถ'อยคําระบุเวลา ๑๖ นาฬิกา ระยะเวลาจากคําพยานดังกล.าวแตกต.างกันอย.างมากเนื่องจาก
เป8น เวลาช.ว งก.อนเที่ยงวัน กับเวลาเย็น ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่ว ไปย.อมสามารถจําแนกและจดจํา
ความแตกต.างของช.วงเวลาดังกล.าวได'โดยง.าย จํานวนบุคคลทีม่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในบ'านเลขทีท่ เี่ กิดเหตุ
นางลัดดาให'ถอ' ยคําว.ามี ๗ คน พร'อมระบุรายชือ่ ในบันทึกถ'อยคําและระบุจาํ นวนเงินทีก่ ล.าวอ'างว.า
นางเรือนนํามาให'จํานวน ๓,๕๐๐ บาท แต.นางสาวนฤมลและนางฟองนวลระบุมี ๙ คน
และนางสาวนฤมลระบุจํานวนเงินที่กล.าวอ'างว.านางเรือนนํามาให'จํานวน ๔,๕๐๐ บาท ทั้งที่
พยานทัง้ สามอาศัยอยูใ. นบ'านเดียวกัน อันแสดงว.าการระบุจาํ นวนเงินของพยานขึน้ อยูก. บั จํานวนคน
ซึง่ อ'างว.าได'รบั คนละ ๕๐๐ บาท ความแตกต.างระหว.างจํานวนบุคคลทีม่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ อาศัยอยู.ใน
ทะเบียนบ'านทีเ่ กิดเหตุกบั จํานวนเงินมีลกั ษณะสอดคล'องและผันแปรตามกันตามความเข'าใจของพยาน
นอกจากนี้เงินที่ผู'ร'องรับไว'เป8นพยานหลักฐานมีจํานวนเพียง ๕๐๐ บาท ทั้งที่มีการกล.าวอ'างว.า
มีการซื้อเสียงมากกว.านั้นโดยไม.ปรากฏเหตุที่ได'เงินไม.ครบจํานวน สําหรับวันที่นางแสงหล'า
ได'รับเงินจากนางลัดดาก็แตกต.างกันโดยนางลัดดาให'ถ'อยคําว.ามอบให'ในวันเดียวกันกับวันที่รั บ

/เวลาประมาณ

- ๗ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา แต.นางแสงหล'าให'ถ'อยคําว.าได'รับเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
หลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล'ว ทั้งที่วันที่ ๑๑ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป8นวันก.อน
การเลือกตั้งและวันเลือกตั้งซึ่งนับว.ามีเหตุการณพิเศษอันเป8นเหตุให'บุคคลจดจําเหตุการณได'ดี
มากกว.าปกติแต.พยานผูร' อ' งซึง่ เป8นบุคคลทีต่ ดิ ตามและมีสว. นได'เสียต.อผลการเลือกตัง้ กลับให'ถอ' ยคํา
แตกต.างกันในข'อสาระสําคัญ ข'อเท็จจริงตามพยานหลักฐานผูร' อ' งจึงขัดแย'งกันเองทัง้ ในส.วนของเวลา
ที่ได'รับเงิน จํานวนเงิน และพฤติการณของบุคคลต.าง ๆ ที่เกี่ยวข'องอันทําให'พยานหลักฐาน
ของผู'ร'องมีพิรุธ สําหรับพยานบุคคลอื่นล'วนเป8นพยานแวดล'อมที่มิได'รู'เห็นเหตุการณและรับทราบ
ข'อมูลจากการหาข.าวหรือรับฟNงจากบุคคลอื่นเท.านั้นจึงมีน้ําหนักน'อย อีกประการหนึ่งนายไกรศรี
และนางแสงหล'าผู'ยื่นคําร'องคัดค'านการเลือกตัง้ ต.อผูร' อ' งเป8นผูส' มัครรับเลือกตัง้ เป8นนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อตามลําดับนับว.าเป8นคู.แข.งทางการเมือง
กับฝBายผู'คัดค'านทั้งเจ็ด

พยานบุคคลของผู'ร'องทุกปากล'วนมีข'อเท็จจริงเชื่อมโยงเกี่ยวข'องกับ

บุคคลทัง้ สองทัง้ สิน้ โดยนางลัดดาเป8นผูไ' ด'รบั การขอร'องจากนางแสงหล'าให'ชว. ยหาข.าวการแจกเงิน
ของฝBายผู'คัดค'าน นางสาวนฤมลและนางฟองนวลเป8นญาติกับนางลัดดา ส.วนนางแรม อภิวงค
แม'จะเป8นบุตรของนางเรือนกับนายเสงี่ยมแต.ก็มีนามสกุลเดียวกันกับนางแสงหล'าอีกทั้งรับว.า
ทํางานกับนางแสงหล'าด'วย ในส.วนของนายสมาน กาบมาลา ผูอ' าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําเทศบาล
ตําบลสันผีเสือ้ ฝBายผูค' ดั ค'านทัง้ เจ็ดก็รอ' งเรียนเรือ่ งการปฏิบตั ติ นไม.เหมาะสมและเป8นกลางในการเลือกตัง้
จนทํา ให' ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํา องคการบริ ห ารส. ว นตํา บลสั น ผี เ สื้ อ มี ม ติ ใ ห' ยุ ติ
การปฏิบัติหน'าที่และออกนอกพื้นที่ในระหว.างการลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดการนับคะแนน
เลือกตั้งตามเอกสารหมาย ค.๑๐ แม'ภายหลังผู'ร'องจะมีคําวินิจฉัยให'ยกคําร'องตามเอกสาร
แนบท'ายคําแถลงการณปZดคดีก็ตาม แต.พฤติการณแห.งคดีแสดงให'เห็นว.าฝBายผู'คัดค'านทั้งเจ็ดก็มี

/ความหวาดระแวง

- ๘ ความหวาดระแวงและสงสัยในการดําเนินการของคูแ. ข.งทางการเมืองเช.นกัน พยานผูค' ดั ค'านทัง้ สาม
ปากก็ให'ถ'อยคํายืนยันมาตลอดว.านางเรือนไม.เคยได'รับเงินจากผู'สมัครคนใดเพื่อนําไปให'นางลัดดา
ไม.ได'ไปพบและไม.ได'มอบเงินให' เมือ่ พิจารณาโดยรวมพยานหลักฐานของผูร' อ' งมีพริ ธุ และไม.มนี า้ํ หนัก
ให'รับฟNง นอกจากนี้พยานบุคคลของผู'ร'องยืนยันการกระทําของนางเรือนเท.านั้น ไม.ปรากฏว.า
มีบุคคลใดรู'เห็นว.าผู'คัดค'านทั้งเจ็ดมอบเงินให'นางเรือนเพื่อนําไปให'ผู'มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให'
ลงคะแนนให'ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดและไม.มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให'เห็นโดยชัดแจ'งว.าผู'คัดค'านทั้งเจ็ด
กระทําการใดอันถือได'ว.าเป8นการก.อ สนับสนุนหรือรู'เห็นเป8นใจเกี่ยวกับการกระทําของนางเรือน
แม'ว.านายไกรศรีให'ถ'อยคําว.านางเรือนเป8นหัวคะแนนของผู'คัดค'านทั้งเจ็ด เห็นนางเรือนออกเดิน
แจกแผ.นพับหาเสียงเลือกตั้งร.วมกับผู'คัดค'านทั้งเจ็ดในการหาเสียงตลอด แต.ก็ไม.มีรายละเอียดว.า
นางเรือนเป8นหัวคะแนนอย.างไรหรือไปช.วยผู'คัดค'านทั้งเจ็ดหาเสียงเลือกตั้งที่ไหน เมื่อใด อย.างไร
ทั้งไม.มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน ส.วนที่นางลัดดาและนางแรมให'ถ'อยคําว.านางเรือนเช.าที่ดิน
ของผู'คัดค'านที่ ๑ ทํานามา ๔ ถึง ๕ ป[ นายเสงี่ยมสามีนางเรือนเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกองคการบริหารส.วนตําบลสันผีเสือ้ ทีมเดียวกับผูค' ดั ค'านที่ ๑ มีความสนิทสนมกันเป8นอย.างดี
นายเสงี่ยมขับรถยนตสี่ล'อแดงออกหาเสียงให'ผู'คัดค'านที่ ๑ ตลอดมา นั้นก็ยังไม.พออนุมานว.า
ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดมีส.วนเกี่ยวข'องกับการกระทําของนางเรือน ข'อเท็จจริงที่พิจารณาได'ความจึงมิได'
เกี่ยวข'องกับผู'คัดค'านทั้งเจ็ด พยานหลักฐานของผู'ร'องฟNงไม.ได'ว.า ผู'คัดค'านทั้งเจ็ดกระทําการ
อันเป8นการฝBาฝCนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท'องถิ่นหรือผู'บริหารท'องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๕๗(๑) อันจะเป8นเหตุให'การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. เขตเลือกตัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2555
มิได'เป8นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม กรณีจงึ ไม.มเี หตุให'มกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสื้อ

/อําเภอเมืองเชียงใหม.

- ๙ อําเภอเมืองเชียงใหม. จังหวัดเชียงใหม. ใหม.แทนผู'คัดค'านที่ 1 และให'มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวน 5 คน ใหม.แทนผู'คัดค'านที่ 2 ถึงที่ 6
และมีคําสั่งให'เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู'คัดค'านทั้งเจ็ดตามคําร'อง
จึงมีคําสั่งให'ยกคําร'อง.
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