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ระหวาง

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให+มคี าํ สัง่ เลือกตัง้ ใหม1และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ )
ผูรองยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งการเลือกตั้งดังกลาวผูคัดคาน
เป2นผูสมัครหมายเลข 3 ตอมาวันที่ 4 กันยายน 2555 ผูรองประกาศผลการเลือกตัง้ ใหผูคัดคาน
เป2นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม กอนประกาศผล
การเลือกตั้งนายพรชัย ศรีวิชัย ผูมีสิทธิเลือกตั้งยื่น คํารองเมื่อวันที่ 1๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ที่ถูก ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕) และนายธนกฤต พรมเสน ผูมีสิทธิเลือกตั้งยื่นคํารองเมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ที่ถูก ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕) วาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มิไดเป2นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
เนื่องจากผูคัดคานกระทําการอันเป2นการฝDาฝEนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ กลาวคือ

/๑. เมือ่ วันที่

- ๒ ๑. เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ นาฬิกา ผูคัดคาน
ใหนายคําดี บุญสละ กํานันตําบลสันผีเสือ้ ซึง่ เป2นนองชายของผูคัดคานจัดเลีย้ งอาหารแกผูใหญบาน
ตําบลสันผีเสื้อที่รานเรือนแพ ๑ ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อจูงใจ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน
๒. เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ นาฬิกา ผูคัดคาน
ใหนายคําดีใหเงินแกนายพิรณ
ุ พินวุ งค ผูใหญบานหมูที่ ๑ ตําบลสันผีเสือ้ และนายสมศักดิ์ ไชยรังษี
ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตําบลสันผีเสือ้ ซึง่ เป2นผูมีสทิ ธิเลือกตัง้ คนละ ๑,๐๐๐ บาท ทีร่ านเรือนแพ ๑
เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน
๓. เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา ผูคัดคาน
ใหนายวิทูล จันทพร ผูใหญบานหมูที่ ๗ ใหเงินจํานวน ๑,๐๐๐ บาท แกนายธนกฤตซึ่งเป2น
ผูใหญบานหมูที่ ๘ ตําบลสันผีเสื้อเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน
๔. เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙ ถึง ๒๑ นาฬิกา ผูคัดคาน
จัดประชุมแกนนําหรือหัวคะแนนของแตละหมูบานในตําบลสันผีเสือ้ ทีอ่ าคารหองประชุมชุณหไชยพันธ
วัดเจ็ดยอด ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปRดตัวผูคัดคาน
และผูสมัครกลุมผีเสื้อคุณธรรม โดยมีการแจกเงินใหแกผูเขารวมประชุมคนละ ๓๐๐ บาท
เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน
ผู รองดํ า เนิ น การสื บ สวนสอบสวนตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๔ แลว กรณีมีพยานหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวา เมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูคัด คานสนับสนุน หรือรูเห็น เป2นใจ
หรือมีสวนเกี่ยวของใหนายคําดีจัดเลี้ยงอาหารแกผูใหญบานตําบลสันผีเสื้อซึ่งเป2นผูมีสิทธิเลือกตั้ง

/ที่รานเรือ นแพ ๑

- ๓ ที่รานเรือ นแพ ๑ เพื่อ จูง ใจใหลงคะแนนเลือ กตั้ง ใหแกผูคัด คาน ในวัน เดีย วกัน ผูคัด คาน
ใหนายคําดีใหเงินแกนายพิรณ
ุ และนายสมศักดิค์ นละ ๑,๐๐๐ บาท และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผูคัดคานใหนายวิทลู ใหเงินแกนายธนกฤตจํานวน ๑,๐๐๐ บาท ซึง่ ทัง้ สามคนเป2นผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง
เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัด คาน นอกจากนี้ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตาํ บลชางเผือกจัดใหมีการประชุมและปราศรัยขึน้ ทีว่ ดั เจ็ดยอด
แตเนื่องจากนายคเชนกับผูคัดคานมีความสนิทสนมใกลชิดกันทั้งดานชีวิตสวนตัวและดานการเมือง
ผูคัดคานอาศัยโอกาสดังกลาวใหเงินแกผูเขารวมประชุมซึ่งเป2นผูมีสิทธิเลือกตั้งคนละ ๓๐๐ บาท
เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัด คาน การกระทําของผูคัดคานทั้งหมดเป2นการฝDาฝEน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
อันเป2นการกระทําโดยไมสุจริตเพื่อใหผูคัดคานไดรับเลือกตั้งมีผลใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานมิไดเป2นไป
โดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ขอใหมี คํ า สั่ ง ใหมี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ตํ า บลสั น ผี เ สื้ อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหมแทนผูคัดคานและใหเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของผูคัดคาน
มีกําหนดเวลาหนึ่งปU
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ขอกลาวหาตามคํารองของผูรองไมเป2นความจริงทั้งสิ้น
กลาวคือ
๑. ขอกลาวหาจัดเลีย้ งอาหารแกผูใหญบานเมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
เนื่องจากนายสวาง ธาตุอินทรจันทร ผูใหญบานหมูที่ ๓ ไดรับรางวัลผูใหญบานยอดเยี่ยม
ประจําปU ๒๕๕๕ จึงปรึกษากับนายคําดีจะหาเงินเป2นคาเดินทางใหแกผูใหญบานหมูอื่น ๆ
เพื่อรวมเดินทางไปรับรางวัลดวยและไดประสานของบประมาณจากนางสาวทัศนีย บูรณุปกรณ

/สมาชิกสภาผูแทน

- ๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยชักชวนผูใหญบานอีก ๘ หมูบาน ใหไปพรอมกันทีร่ านทัศนาภรณ
จากนัน้ จึงชวนกันไปรับประทานอาหารทีร่ านเรือนแพ ๑ เงินคาอาหารเป2นของชมรมกํานันผูใหญบาน
มิ ใ ชเงิ น ที่ ไ ดรั บ การสนั บสนุน จากผูคัด คานและผูคัด คานก็ไ มไดอยูที่รานอาหารเรือนแพ ๑
สวนที่รานทัศนาภรณนั้น ผูคัด คานไปเพราะสนิทสนมคุนเคยและไปมาหาสูกับนางสาวทัศนีย
เป2นเรื่องปกติ แตผูคัดคานก็มิไดพูดชักจูงใหสนับสนุนผูคัดคานในการเลือกตั้ง พยานของผูรอง
กลาวอางลอย ๆ ไมนาเชื่อถือ บางปากเป2นกลุมการเมืองฝDายตรงขามกับผูคัดคานใหถอยคํา
กลั่นแกลงใสรายและปรักปรําเพื่อหวังผลทางการเมือง
๒. ขอกลาวหาใหเงินแกนายพิรณ
ุ และนายสมศักดิเ์ มือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
ตามพยานหลักฐานของผูรองไมอาจยืนยันไดวาเงินดังกลาวไดมาจากผูคัดคาน กลับไดความวา
เงินทีไ่ ดรับเป2นคาเตรียมตัวเดินทางไปรับรางวัลของนายสวางทีก่ รุงเทพมหานครโดยผูใหญบานทุกคน
ตองไดรับเทาเทียมกัน พยานผูรองมีเพียงนายสมศักดิ์ปากเดียวที่อางวาการมอบเงินดังกลาว
เพื่อใหชวยสนับสนุนผูคัดคานโดยไมมีพยานหลักฐานอื่นที่สามารถรับฟXงได
๓. ขอกลาวหาใหเงินแกนายธนกฤตเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
นายธนกฤตใหถอยคําวานายวิทูล บอกวา นายลัก ษณฝากมาให แตนางสิริก ร พรมเสน
ภริย านายธนกฤตใหถอยคําวานายวิทูลไมไดบอกวาเป2นเงินของผูใด นายธนกฤตไมไดสนับสนุน
ผูคัดคานและเป2นกลุมการเมืองฝDายตรงขามกับผูคัดคาน

ไมมีเหตุผลที่ผูคัดคานจะฝากเงินไปให

นายวิทูลก็ใหถอยคําวาเงินที่ใหเป2นคาเตรียมตัวเดินทางไปรับรางวัลของนายสวาง

การรองเรียน

เป2นการกลั่นแกลงใสรายผูคัดคานเพื่อหวังผลทางการเมือง
๔. ขอกลาวหาจัดประชุมแกนนําและแจกเงินผูเขารวมประชุมเมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๕ นั้น การจัดประชุมดังกลาวเป2นการประชุมของกลุมคนเสื้อแดงในพื้นที่ตําบลชางเผือก

/ตําบลปDาตัน

- ๕ ตําบลปDาตัน และตําบลสันผีเสื้อ โดยคนเสื้อแดงตําบลชางเผือกดําเนินการ ผูคัดคานไมมี
สวนเกี่ยวของ แตผูคัด คานเห็นวานาสนใจจึงนัดผูสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ
๓ ถึง ๔ คน ไปดวย มิไดมีเจตนาหาเสียงแตอยางใด เมื่อไปถึงพบชาวบานตําบลสันผีเสื้อ
จํานวนหนึ่งจึงทักทายตามปกติ ตอมาเห็นวามีชาวบานจากทองที่อื่นอยูดวยจึงกลับ แมผูคัดคาน
จะสนิทสนมใกลชิดกับนายคเชนซึง่ เป2นผูขออนุญาตใชหองประชุมก็ตามแตก็ไมมีหลักฐานยืนยันไดวา
เป2นการจัดประชุมเพื่อเปRดตัวและหาเสียงใหผูคัดคาน พยานผูรองมีเพียง ๕ ปาก ซึ่งใหถอยคํา
แตกตางกัน ในสาระสําคัญ และขัด แยงกับ พยานปากอื่น

ผูคัด คานไมไดรับ ประโยชนใด ๆ

ในการประชุมครั้งนี้
ดวยเหตุผลขางตน ผูรองไมมีพยานหลักฐานใดอันควรเชื่อไดวาผูคัดคานกระทํา
ไมสุจริตอันมีผลใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อมิไดเป2นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จึงขอใหยกคํารอง
ศาลอุทธรณภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไตสวนแลว ขอเท็จจริงตามทางไตสวน
ฟXงไดในเบื้องตนวา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล
ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลสันผีเสือ้ โดยกําหนดใหมีการเลือกตัง้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ซึง่ ในการเลือกตัง้ ดังกลาว
ผูคัดคานเป2นผูสมัครรับเลือกตั้งเป2นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ หมายเลข 3 ตอมาเมื่อวันที่
4 กันยายน 2555 ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานเป2นนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม กอนประกาศผลการเลือกตั้งดังกลาวปรากฏวาเมื่อวันที่
1๒ และ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายธนกฤตและนายพรชัยตามลําดับยืน่ คํารองวาการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มิไดเป2นไปโดยสุจริต

/และเที่ยงธรรม

- ๖ และเที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากผูคัด คานใหนายคําดีจัด เลี้ย งอาหารแกผูใหญบานตําบลสัน ผีเสื้อ
ใหนายคําดีใหเงินแกนายพิรณ
ุ และนายสมศักดิค์ นละ ๑,๐๐๐ บาท ใหนายวิทลู ใหเงินแกนายธนกฤต
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท และผูคัด คานจัด ประชุม แกนนําหรือ หัว คะแนนของแตละหมูบาน
ในตําบลสันผีเสื้อ เพื่อ เปRด ตัว ผูคัด คานและผูสมัครกลุมผีเสื้อ คุณ ธรรม โดยมีการแจกเงินใหแก
ผูเขารวมประชุมคนละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูคัดคาน ผูรองดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ
สืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ข าด พ.ศ.๒๕๕๔ แลว กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
ผูคัด คานกระทําการฝDาฝEนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่

พ.ศ.

๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ อันเป2นการกระทําโดยไมสุจริตเพื่อใหผูคัด คานไดรับเลือกตั้งมีผลใหการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในสวนทีเ่ กีย่ วกับผู
คัดคานมิไดเป2นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีคําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองนี้
พิเคราะหแลว คดีมปี ระเด็นทีต่ องวินจิ ฉัยวา ผูคัดคานกระทําการอันเป2นการฝDาฝEน
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) (๔)
หรือไม กรณีผรองกลาวอางวา
ู
เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานใหนายคําดีจดั เลีย้ งอาหาร
แกผูใหญบานตําบลสันผีเสือ้ และใหนายคําดีใหเงินแกนายพิรณ
ุ และนายสมศักดิค์ นละ ๑,๐๐๐ บาท
ที่รานเรือนแพ ๑ และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานใหนายวิทูลใหเงินแกนายธนกฤต
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจูงใจผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัด คาน นั้น
ผูรองมีนายธนกฤตและนายสมศักดิ์เป2นพยานใหถอยคําในสาระสําคัญทํานองเดียวกันวาเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวิทลู โทรศัพทแจงวานายปกรณ บูรณุปกรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอเชิญพบปรึกษางานทีร่ านทัศนาภรณ เมือ่ ไปถึงพบกํานันและผูใหญบานตําบลสันผีเสือ้ เดินทางไปครบ

/มีผคัู ดคาน

- ๗ มีผคัู ดคาน นายคเชนและนายนภดล บุญชละเป2นผูอํานวยความสะดวก ภายหลังมีนางสาวทัศนีย
เขามาสมทบ นายคเชนและนางสาวทัศนียพูดขอใหผูใหญบานทุกหมูใหการสนับสนุนผูคัดคาน
แตนายธนกฤตแจงวาขอวางตัวเป2นกลาง จากนั้นนายธนกฤตเดินทางกลับบาน ตอมานายคําดี
ชวนผูใหญบานที่เหลือไปรับประทานอาหารที่รานเรือนแพ ๑ โดยผูคัดคานไมไดไปดวย จากนั้น
นายสวางนําซองขาวแจกใหคนละซองพรอมบอกวา ชวยใหการสนับสนุนนายลักษเป2นนายกดวย
นายสมศักดิ์เปRดดูเป2นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ ฉบับ ตอมาวันรุงขึ้นเวลาประมาณ
๘.๓๐ นาฬิกา นายวิทลู มอบซองขาวใหนายธนกฤตพรอมบอกวา นายลักษฝากมาให นายธนกฤตไมรับ
แตภริยาของนายธนกฤตรับเปRดดูเป2นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ ฉบับ ฝDายผูคัดคาน
มีนายชรินทร ชมภู ผูใหญบานหมูที่ ๒ นายภาณุพงศ ชัยอาย ผูใหญบานหมูที่ ๙ นายเสรี คําแหลง
ผูใหญบานหมูที่ ๖ นายพิรุณ นายวิทูลและนายสวางเป2นพยานยื่นบันทึกถอยคําทํานองเดียวกัน
วานายสวางชักชวนกํานันและผูใหญบานเพือ่ ยืน่ หนังสือขอสนับสนุนจากนางสาวทัศนียกรณีนายสวาง
ไดรับเลือกเป2นผูใหญบานยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองคําประจําปU ๒๕๕๕ โดยจะตองเดินทางไป
กรุงเทพมหานครระหวางวันที่ ๗ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่รานทัศนาภรณมีการสนทนา
กับนางสาวทัศนียประมาณ ๑๐ นาที ขณะกําลังจะกลับผูคัดคานก็ไปถึงแตไมไดหาเสียงหรือชักจูง
ใหผู ใหญบานลงคะแนนแตอยางใดและเพื่ อ เป2 น การเลี้ ย งสั ง สรรคเกี่ ย วกั บ การไดรั บ รางวั ล
กลุมกํานันและผูใหญบานจึงพากันไปเลี้ยงที่รานเรือนแพ ๑ แตผูคัดคานไมไดไปดวย นายสวาง
เป2นผูออกเงินคาใชจายเองทั้งสิ้น สวนการเดินทางไปรับรางวัลนายคําดีในฐานะประธานชมรม
กํานันผูใหญบานและนายสวางในฐานะเลขานุการอนุมัติใหนําเงินของชมรมกํานันผูใหญบาน
มาเป2น คาเดิน ทางโดยใหผูใหญบานไวคนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยในสวนของนายธนกฤต
ใหนายวิทูลนําไปให เห็นวา ในสวนของการจัดเลี้ยงอาหารแกผูใหญบานตําบลสันผีเสื้อนั้น

/ทางพิจารณา

- ๘ ทางพิจารณาไดความวาผูคัดคานและนายธนกฤตไมไดไปทีร่ านเกิดเหตุในวันดังกลาว พยานฝDายผูรอง
คงมีนายสมศักดิ์เพียงปากเดียว โดยการจายคาอาหารนายสมศักดิ์ระบุวานายสวางเป2นผูออก
คาใชจายทัง้ หมดประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ทราบดีวานายคําดีเป2นผูจายเนือ่ งจากเป2นผูบังคับบัญชา
สูงสุดและเป2นผูชวนไปรับประทานอาหาร แตผูใหญบานหมูอืน่ ซึง่ ไปรวมรับประทานอาหารดวยกัน
กับนายสมศักดิก์ ลับใหถอยคําสอดคลองกันวานายสวางเป2นผูออกคาอาหารทัง้ หมดเอง การใหถอยคํา
ระบุขอเท็จจริงดังกลาวของนายสมศักดิ์จึงเป2นการคาดคะเนโดยอาศัยพื้นฐานจากการที่นายคําดี
เป2นผูมีตําแหนงหนาที่การงานสูงสุดในบรรดาบุคคลที่ไปรวมรับประทานอาหารดวยกันและอาศัย
ขอมูลจากการทีน่ ายคําดีเป2นผูชวนไปรับประทานอาหารเทานัน้ ซึง่ ขอเท็จจริงดังกลาวก็มใิ ชแนนอน
เสมอไปวาผูมีตาํ แหนงหนาทีก่ ารงานสูงสุดหรือผูชวนไปรับประทานอาหารจะตองเป2นผูจายคาอาหาร
พยานหลักฐานของผูรองจึงไมมีน้ําหนักใหนาเชื่อ ทางพิจารณาไดความวา นายสวางเป2นผูจาย
คาอาหารในวันเกิดเหตุเองทั้งสิ้น โดยนายคําดีไมไดเป2นผูจาย ดังนั้น พยานหลักฐานของผูรอง
จึงฟXงไมไดวาผูคัดคานใหนายคําดีจัดเลี้ยงอาหารแกผูใหญบานตําบลสันผีเสื้อที่รานเรือนแพ ๑
เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน สําหรับการใหเงินแกนายพิรุณ
นายสมศักดิ์และนายธนกฤตคนละ ๑,๐๐๐ บาท นั้น นายสมศักดิ์พยานผูรองใหถอยคําวา
นายสวางนําซองขาวออกมาแจกใหพยานและผูใหญบานคนละซอง เปRดดูเป2นธนบัตรฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท ๑ ฉบับ พรอมบอกวาชวยใหการสนับสนุนนายลักษเป2นนายกดวย สวนนายธนกฤต
ไดรับเงินในวันรุงขึ้นโดยนายวิทูลนํามาใหพรอมบอกวานายลักษฝากมาให นายธนกฤตไมรับ
แตภริยาของนายธนกฤตรับเปRดดูเป2นธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ ฉบับ แตผูใหญบานหมูอื่น
ใหถอยคําสอดคลองกันวามีการอนุมัติใหนําเงินชมรมกํานันผูใหญบานเป2นคาเดินทางไปรับรางวัล
ผูใหญบานยอดเยีย่ มประจําปU ๒๕๕๕ ซึง่ เกีย่ วกับการไดรับรางวัลดังกลาวผูคัดคานมีสาํ เนาประกาศ

/จังหวัดเชียงใหม

- ๙ จังหวัดเชียงใหม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผูไดรับรางวัลกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยม
ประจําปU ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ มาแสดง โดยผูรองมิไดคัดคานเป2นอยางอื่น
จึงเชือ่ วานายสวางไดรับการพิจารณาใหเป2นผูใหญบานยอดเยีย่ มประจําปU ๒๕๕๕ จริง และเมือ่ พิจารณา
ประกอบหนังสือทีว่ าการอําเภอเมืองเชียงใหม ที่ ชม ๐๑๑๗/๕๓๒๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ซึง่ ระบุวากรมการปกครองจะรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะผูใหญบานทีไ่ ดรับรางวัลไมรวมถึงครอบครัว
และผูติดตามแลว เชื่อวานายสวางในฐานะผูไดรับรางวัลตองขวนขวายเพื่อหาคาใชจายใหแก
บุคคลอื่นซึ่งประสงคจะรวมเดินทางไปแสดงความยินดีที่กรุงเทพมหานครจริง ตามคําพยานของ
ผู คั ด คานไดความตรงกั น วามี ก ารอนุ มั ติ ใ หใชเงิ น ของชมรมกํานั น ผู ใหญบานเป2 น คาเดิ น ทาง
โดยผูคัดคานมีบัญชีรายรับ-รายจายชมรมกํานันผูใหญบานตําบลสันผีเสื้อพรอมรายการเคลื่อนไหว
ทางบัญชีธนาคารเอกสารหมาย ค.๒ และ ค.๓ เป2นพยานหลักฐาน แมนายธนกฤตใหถอยคํา
คัดคานเอกสารทัง้ สองฉบับดังกลาวก็ตามแตเนือ่ งจากบัญชีดงั กลาวเป2นเอกสารเกีย่ วกับการใชจายเงิน
ของชมรมซึ่งตองเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับจํานวนเงินคงเหลือ ตามเอกสารหมาย ค.๒ มีรายการ
รับ-จายตอเนือ่ งจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ หลังเกิดเหตุประมาณ ๑ ปU ไมปรากฏวามีการโตแยง
ความไมถูกตองของรายการหรือจํานวนเงินโดยสมาชิกชมรม จึงนาเชือ่ วามีการบันทึกเรือ่ งคาเดินทาง
ไปกรุงเทพ จํานวน ๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป2นวันเกิดเหตุคดีนี้จริง
แมนายสมศักดิจ์ ะมิไดใหถอยคําถึงเรือ่ งการอนุมตั ใิ หใชเงินดังกลาวก็ไมเป2นขอพิรธุ ขอเท็จจริงฟXงไดวา
ชมรมกํานันผูใหญบานอนุมัติใหใชเงินชมรมเป2นคาเดินทางแกผูใหญบานที่ประสงคจะรวมเดินทาง
ไปแสดงความยินดีแกนายสวางจริง สําหรับการที่นายคําดีซึ่งเป2นประธานชมรมกํานันผูใหญบาน
เป2นนองของผูคัดคานนัน้ แมจะฟXงขอเท็จจริงไดความดังกลาวก็ตามแตก็มไิ ดหมายความวาการอนุมัติ
ใหใชเงินของชมรมในวันดังกลาวเป2นผลประโยชนของผูคัดคานแตอยางใด การดําเนินการของ

/ชมรม

- ๑๐ ชมรมกํานันผูใหญบานเป2นเรือ่ งของสมาชิก หากเห็นวาเหมาะสมหรือสมควรแลวก็เป2นสิทธิของชมรม
ที่จะดําเนินการได ทั้งกรณีนี้ก็ไมปรากฏวาผูคัดคานเกี่ยวของดวยอยางไร สําหรับเงินที่นายสวาง
ใหผูใหญบานแตละคนนั้น แมนายสมศักดิ์และนายธนกฤตจะใหถอยคําวาขณะไดรับผูใหบอกให
ชวยสนับสนุนนายลักษเป2นนายกหรือนายลักษฝากมาใหตามลําดับ แตผูใหญบานทีเ่ หลือทีไ่ ดรับเงิน
จํานวนเทากันในวันเดียวกันไมมีปากใดใหถอยคําถึงขอความดังกลาว โดยเฉพาะนางสิรกิ ร พรมเสน
ภริยาของนายธนกฤตซึง่ อยูดวยกันขณะไดรับเงินก็ใหถอยคําวานายวิทลู ไมไดบอกวาเป2นเงินของใคร
ไดแตบอกวาเป2นเงินที่เดินทางไปประชุมในตอนกลางคืนวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เทานั้น
พยานหลักฐานของผูรองจึงมีพิรุธไมนาเชื่อ ขอเท็จจริงฟXงไดวาเงินที่นายสวางใหผูใหญบานรวมทั้ง
ที่ ฝ ากนายวิ ทูล ไปใหนายธนกฤตเป2น เงิน ของชมรมกํานันผูใหญบานตําบลสัน ผีเสื้อ สําหรับ ใช
ในการเดินทางไปรวมแสดงความยินดีที่กรุงเทพมหานคร ไมใชเงินของผูคัดคาน เมื่อพิจารณา
ไดความดังนี้แลว

พยานหลักฐานของผูรองจึงฟXงไมไดวาผูคัดคานใหนายคําดีใหเงินแกนายพิรุณ

และนายสมศักดิค์ นละ ๑,๐๐๐ บาท และใหนายวิทลู ใหเงินแกนายธนกฤตจํานวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน ที่ผูรองกลาวอางตอมาวา เมื่อวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูคัดคานจัดประชุมแกนนําหรือหัวคะแนนของแตละหมูบานในตําบลสันผีเสื้อ
ทีอ่ าคารหองประชุมชุณหไชยพันธ วัดเจ็ดยอด ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เพื่อเปRดตัวผูคัด คานและผูสมัครกลุมผีเสื้อคุณธรรม โดยมีการแจกเงินใหแกผูเขารวมประชุม
คนละ ๓๐๐ บาท เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคาน นั้น ผูรองมี
นางบุญยืน อิ่น อาย นางสาวแกวลูน พันติ นางปRมปา พรรติ นายสถาพร ไชยอาย
และนายอภิวัฒน สรอยคํา เป2นพยานสําคัญใหถอยคําทํานองเดียวกันวาบริเวณศาลาการเปรียญ
ในวัดเจ็ดยอดสถานที่เกิดเหตุมีการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงซึ่งมีผูเขาฟXงการปราศรัยจํานวนมาก

/ประมาณ

- ๑๑ ประมาณ ๑๕๐ ถึง ๒๐๐ คน ผูคัด คานขึ้น พูด ปราศรัย ดวยและที่บ ริเ วณประตูท างออก
มีคนจายเงินสดจํานวน ๓๐๐ บาท ใหแกพยานทุกคน ฝDายผูคัดคานมีนางสาวพรรณนิภา จอมสืบ
นายจันทรแกว แผนฟ\า นางสาวแสงหลา อินต]ะ นางศรีนวล แผนฟ\า นางสมบุญ จาคะมณี
และนางอารมย อินทรศรี เป2นพยานสําคัญใหถอยคําทํานองเดียวกันวาในการประชุมทีว่ ดั เจ็ดยอด
ไมมีการจายคาตอบแทนและไมเห็นผูคัดคานกับพวกแนะนําตัวหรือหาเสียง เห็นวา ตามทางพิจารณา
ไดความวาบริเวณทีเ่ กิดเหตุมกี ารประชุมของกลุมคนเสือ้ แดงจํานวนมาก พยานบุคคลของผูรองทุกปาก
ยืนยันวามีการแจกเงินและผูคัดคานขึ้นพูดปราศรัยดวยเทานั้น แตไมทราบวาผูแจกเงินเป2นใคร
กรณีจึงไมปรากฏวามีบุคคลใดรูเห็นวาผูคัดคานเกี่ยวของกับการแจกเงินอยางไร

และไมมีพยาน

หลักฐานใดที่แสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาผูคัดคานกระทําการใดอันถือไดวาเป2นการกอ

สนับสนุน

หรือรูเห็น เป2นใจเกี่ย วกับการกระทําของผูแจกเงิน นอกจากนี้การขออนุญาตใชหองประชุม
สถานทีเ่ กิดเหตุพระเทพปริยตั เิ จาอาวาสวัดเจ็ดยอดใหถอยคําวานางศุกฤดี ดวงตุย รองนายกเทศมนตรี
ตําบลชางเผือกเป2นผูติดตอขออนุญาต แมนายคเชนซึง่ เป2นนายกเทศมนตรีตาํ บลชางเผือกจะเป2นญาติ
และสนิทสนมกับผูคัดคานตามที่ผูรองกลาวอางแตก็ยังไมพออนุมานวาผูคัดคานมีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดประชุมหรือการแจกเงินดังกลาว ทัง้ ไมมีพยานหลักฐานอืน่ สนับสนุน พยานผูคัดคานทุกปาก
ซึ่งเคยไปใหถอยคําตอผูรองตั้งแตชั้นสืบสวนสอบสวนก็ใหถอยคําทํานองเดียวกันวาไมมีการจาย
คาตอบแทนและไมเห็นผูคัดคานกับพวกแนะนําตัวหรือหาเสียง ขอเท็จจริงที่พิจารณาไดความ
จึงไมปรากฏความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับผูคัดคาน

พยานหลักฐานของผูรองฟXงไมไดวาผูคัดคาน

กระทําการอันเป2นการฝDาฝEนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗(๑) (๔) อันจะเป2นเหตุใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 มิไดเป2นไปโดยสุจริต

/และเทีย่ งธรรม

- ๑๒ และเทีย่ งธรรม กรณีจงึ ไมมีเหตุใหมีการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลสันผีเสือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ใหมแทนผูคัดคานและมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานตามคํารอง
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
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