คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่
คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๑๐ /๒๕๕๖
ลต. ๒ /๒๕๕๗

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

๑๒

เดื อ น

กุ ม ภาพั น ธ

พุ ท ธศั ก ราช

๒๕๕๗

ความคดี เ ลื อ กตั้ ง
ผู+ร+อง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระหว1าง

นายลักษ
นายอนุรุท
นายองอาจ
นายนิเรศ
นายพิจิตร
นายวีระชัย
นายพิทักษ

บุญชละ
ณ นาน
ใจแก"ว
เข็มขาว
ทินนัง
จันทพร
ตันเต

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ผู+คัดค+าน

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให+มคี าํ สัง่ เลือกตัง้ ใหม1และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ )
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดใหมีการเลือกตัง้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึง่ การเลือกตัง้ ดังกลาว
ผูคัด คานที่ 1 เป0น ผูสมัค รรับ เลือ กตั้ง เป0น นายกเทศมนตรีตําบลสัน ผีเ สื้อ หมายเลข 3
ผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 7 เป0นผูสมัครรับเลือกตัง้ เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 7 ถึง 12 ตามลําดับ ตอมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ผูรองประกาศผล

/การเลือกตั้ง

- ๒ การเลือกตั้งใหผูคัดคานที่ 1 เป0นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและใหผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 7
เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(ที่ถูก ผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 6 เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ สวนผูคัดคานที่ 7
ไมไดรับเลือกตั้ง) กอนประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวปรากฏวาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
นายไกรศรี อินต9ะสาร ผูสมัครรับเลือกตั้งเป0นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 2
และนายเสาร:แกว พายุ ผูสมัครรับเลือกตัง้ เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 6 ยื่นคํารองวาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตัง้ ที่ 2 มิไดเป0นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เนือ่ งจากผูคัดคานทัง้ เจ็ด
กระทําการอันเป0นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2545 มาตรา 57 กลาวคือ เมื่อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 18 นาฬิกา
ผูคัด คานทั้ง เจ็ด กอ สนับสนุน หรือรูเห็น เป0นใจใหนางอารี อุทรทา ตัวแทน (หัวคะแนน)
ของผูคัด คานทั้ง เจ็ด ใหเงิน แกนางสมหมาย ไชยวงค: จํานวน 500 บาท พรอมทั้งพูด ให
ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานทั้งเจ็ด เหตุเกิดที่บานเลขที่ 102 หมูที่ 9 ตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 19 นาฬิกา
ผูคัดคานทั้งเจ็ดกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเป0นใจใหนางอมรา ตินนัง ตัวแทน (หัวคะแนน)
ของผูคัดคานทัง้ เจ็ดใหเงินแกนางปGมปา พรรติ จํานวน 500 บาท พรอมทัง้ พูดใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแกผูคัดคานทั้งเจ็ด เหตุเกิดที่บานเลขที่ 32 หมูที่ 7 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัด เชีย งใหม ผูรองดําเนิน การสืบ สวนสอบสวนตามระเบีย บคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินจิ ฉัยชีข้ าด พ.ศ.2554 แลว กรณีมหี ลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา
เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2555 ผูคัดคานทั้งเจ็ดกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเป0นใจ

/ใหนางอารี

- ๓ ใหนางอารีใหเงินแกนางสมหมายจํานวน 500 บาท และใหนางอมราใหเงินแกนางปGมปา
จํานวน 500 บาท เพื่อจูงใจผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัด คานทั้ง เจ็ด
อันเป0นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ.2545
มาตรา 57 ซึง่ การกระทําดังกลาวเป0นการกระทําโดยไมสุจริตเพือ่ ใหผูคัดคานทัง้ เจ็ดไดรับเลือกตั้ง
มี ผ ลใหการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ตํา บลสั น ผี เ สื้ อ และสมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลสั น ผี เ สื้ อ
เขตเลือกตัง้ ที่ 2 ในสวนทีเ่ กีย่ วกับผูคัดคานทัง้ เจ็ดมิไดเป0นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ขอใหมีคําสั่ง
ใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหม
แทนผูคัด คานที่ 1 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2
จํานวน 5 คน ใหมแทนผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 6 และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูคัดคานทัง้ เจ็ด
ผูคัดคานทัง้ เจ็ดยืน่ คําคัดคานวา ขอกลาวหาตามคํารองของผูรองไมเป0นความจริงทัง้ สิ้น
ขอกลาวหากรณีใหเงินแกนางสมหมายนัน้ ผูรองมีเพียงนางสมหมายเป0นประจักษ:พยานเพียงปากเดียว
ขณะเกิดเหตุไมมีผใดอยู
ู รูเห็นเหตุการณ:อกี เลย บริเวณแวดลอมใกลบานทีเ่ กิดเหตุของนางสมหมาย
มีลักษณะเป0นชุมชนมีบานอยูหนาแนนใกลชิดกันหลายหลัง การใหเงินซื้อเสียงโดยเฉพาะเจาะจง
เพียงหลังเดียวจึงไมมีนา้ํ หนักใหรับฟMง นางอารีกใ็ หถอยคําวาไมไดเป0นผูชวยหาเสียงใหแกผูคัดคานทัง้ เจ็ด
ตามวันเวลาที่เกิดเหตุนางอารีไมไดพบนางสมหมาย ไมเคยมอบเงินใหนางสมหมาย สวนกรณี
ใหเงินแกนางปGมปานั้นผูรองมีนางปGมปาเป0นพยานเพียงปากเดียวเชนกัน นางอมราก็ใหถอยคํา
ปฏิเสธวาไมไดเป0นผูชวยหาเสียงใหแกผูคัดคานทั้งเจ็ด ตามวันเวลาที่เกิดเหตุนางอมราไมไดพบ
นางปGมปา ไมเคยมอบเงินใหนางปGมปา ผูคัดคานทัง้ เจ็ดไมไดกระทําผิดตามทีถ่ กู กลาวหาและไมเคยใช
หรือจางวานใหบุคคลใด ๆ รวมถึงนางอารีและนางอมรานําเงินมอบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด
และหากพิจารณาผลคะแนนเลือกตัง้ ผูคัดคานที่ 1 มีคะแนนมากกวาอันดับ 2 ถึง 1,057 คะแนน

/สวนการเลือกตัง้

- ๔ สวนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ 2 ผูคัดคานที่ 7 ไมไดรับเลือกตั้ง
ขอกลาวหาตามคํารองจึงเป0นไปไมไดเพราะหากเป0นจริงผูคัดคานทัง้ เจ็ดก็ควรไดรับเลือกตัง้ หมดทุกคน
คะแนนที่แตละคนไดรับควรเกาะกลุมกันไมแตกตางกันมาก จึงขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณ:ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนแลว ขอเท็จจริงตามทางไตสวน
ฟMงไดในเบื้องตนวา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสั น ผีเสื้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสัน ผีเสื้อ โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้ง ในวัน ที่
12 สิงหาคม 2555 ซึ่งในการเลือกตั้งดังกลาวผูคัด คานที่ 1 เป0นผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป0นนายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ หมายเลข 3 ผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 7 เป0นผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 7 ถึง 12 ตามลําดับ
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานที่ 1 เป0นนายก
เทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและใหผูคัดคานที่ 2 ถึงที่ 6 เป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สวนผูคัดคานที่ 7 ไมไดรับเลือกตั้ง
กอนประกาศผลการเลือกตัง้ ดังกลาวปรากฏวาเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายไกรศรี อินต9ะสาร
ผูสมัครรับเลือกตั้งเป0นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 2 และนายเสาร:แกว พายุ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเป0นสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 6
ยื่ น คํารองวาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ
เขตเลือกตั้งที่ ๒ มิไดเป0นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากผูคัดคานทั้งเจ็ดกอ สนับสนุน
หรือรูเห็น เป0นใจใหนางอารี อุทรทา ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูคัด คานทั้ง เจ็ด ใหเงินแก
นางสมหมาย ไชยวงค: จํานวน 500 บาท เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้ง

/ใหแกผูคัดคาน

- ๕ ใหแกผูคัดคานทั้งเจ็ดและผูคัดคานทั้งเจ็ดกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเป0นใจใหนางอมรา ตินนัง
ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูคัดคานทั้งเจ็ดใหเงินแกนางปGมปา พรรติ จํานวน 500 บาท
เพือ่ จูงใจผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ ใหลงคะแนนเลือกตัง้ ใหแกผูคัดคานทัง้ เจ็ด ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง วาดวยการสื บ สวนสอบสวนและการวิ นิ จฉั ย ชี้ ข าด
พ.ศ.2554 แลว กรณีมหี ลักฐานอันควรเชือ่ ไดวาผูคัดคานทัง้ เจ็ดกอ สนับสนุน หรือรูเห็นเป0นใจ
ใหนางอารีและนางอมรากระทําการดังกลาวอันเป0นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 ซึ่งเป0นการกระทําโดยไมสุจริต
เพื่อใหผูคัดคานทั้งเจ็ดไดรับเลือกตั้งมีผลใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัด คานทั้งเจ็ดมิไดเป0นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีคําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองนี้
พิเ คราะห:แ ลว คดีมีปMญ หาที่ต องวินิจ ฉัย วา ผูคัด คานทั้ง เจ็ด กระทําการ
อั น เป0 น การฝ? า ฝ@ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาทองถิ่ น หรื อ ผู บริ ห ารทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) หรือไม ผูรองมีนางสมหมายเป0นพยานใหถอยคําวา เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา ขณะพยานอยูที่บานมีนางอารีนําเงิน
จํานวน ๕๐๐ บาท มาให แลวบอกใหลงคะแนนใหผูคัดคานทั้งเจ็ด และมีนางปGมปาเป0นพยาน
ใหถอยคําวา เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ขณะพยานอยูทีบ่ าน
มีนางอมรานําเงินจํานวน ๕๐๐ บาท มาให แลวบอกใหลงคะแนนใหผูคัด คานทั้ง เจ็ด
สวนผูคัด คานทั้งเจ็ดมีนางอารีเป0นพยานยื่นบันทึกถอยคําวาไมเคยไดรับเงินจากผูสมัครคนใด
เพื่อ นําไปใหนางสมหมายแตอยางใด วันดังกลาวไมไดพบนางสมหมายและไมไดนําเงินมอบให
ชวงเวลาเย็นตองเตรียมอาหาร ไมไดเป0นผูชวยหาเสียงหรือหัวคะแนนใหกับผูสมัครใด และมีนางอมรา

/เป0นพยาน

- ๖ เป0นพยานยื่นบันทึกถอยคําวาไมเคยไดรับเงินจากผูสมัครคนใดเพื่อนําไปใหนางปGมปาแตอยางใด
วันดังกลาวไมไดพบนางปGมปาและไมไดนําเงินมอบให พยานมีหนาที่ดูแ ลหลาน ๒ คน
ชวงเวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา ตองเตรียมอาหาร ไมไดเป0นผูชวยหาเสียงหรือหัวคะแนน
ไมเคยรวมหาเสียงหรือสนับสนุนผูคัดคานทั้งเจ็ด เห็นวา พยานบุคคลของผูรองยืนยันการกระทํา
ของนางอารีและนางอมราเทานัน้ ไมปรากฏวามีบคุ คลใดรูเห็นวาผูคัดคานทัง้ เจ็ดมอบเงินใหนางอารี
หรือนางอมราเพื่อนําไปใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนใหผูคัดคานทั้งเจ็ดและไมมีพยาน
หลั ก ฐานใดที่ แ สดงใหเห็นโดยชัดแจงวาผูคัดคานทั้งเจ็ดกระทําการใดอันถือไดวาเป0นการกอ
สนับสนุน หรือรูเห็นเป0นใจเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลทั้งสอง แมนายไกรศรีใหถอยคําวา
นางอารีและนางอมราเป0นหัวคะแนนของผูคัดคานทั้งเจ็ด เห็นนางอมราออกเดินแจกแผนพับ
หาเสียงเลือกตั้งรวมกับผูคัดคานทั้งเจ็ดในการหาเสียงตลอดแตก็ไมมีรายละเอียดวาบุคคลทั้งสอง
เป0นหัวคะแนนอยางไรหรือนางอมราไปชวยผูคัดคานทัง้ เจ็ดหาเสียงเลือกตัง้ ทีไ่ หน เมือ่ ใด อยางไร
ทั้งไมมีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน นางสมหมายและนางปGมปาก็ใหถอยคําทํานองเดียวกันวา
ไมทราบและไมเห็ น นางอารี ห รื อ นางอมราเป0 น ผูชวยหาเสียงหรือหัว คะแนนใหแกผูสมัค รใด
ขอเท็จจริงทีพ่ จิ ารณาไดความจึงมิไดเกีย่ วของกับผูคัดคานทัง้ เจ็ด พยานหลักฐานของผูรองฟMงไมได
วาผูคัดคานทั้งเจ็ดกระทําการอันเป0นการฝ?าฝ@นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) อันจะเป0นเหตุใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 มิไดเป0นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กรณีจงึ ไมมีเหตุใหมีการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ใหมแทนผูคัดคานที่ ๑ หรือการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสือ้ เขตเลือกตัง้ ที่ ๒

/จํานวน 5 คน

- ๗ จํานวน 5 คน ใหมแทนผูคัด คานที่ 2 ถึงที่ 6 หรือใหมีคําสั่ง ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูคัดคานทั้งเจ็ดตามคํารองแตอยางใด
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายเดชวิมล สุมาวงศ!
นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ!
นายชัยวัฒน! เตชะวิจิตรชัย
นายอนันต! ป+กษี(ยกร.าง)

นัฐณิดา พิมพ

