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คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู*ร*อง

นายพล ปลงใจ

ผู*ถูกกล,าวหา

ระหว,าง

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผูรองยื่นคํารองว)า เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองค-การบริห ารส)ว นตําบลแม)จั๊ว ะประกาศให มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค-การบริหาร
ส)วนตําบลแม)จวั๊ ะ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึง่ ในการเลือกตัง้ ดังกล)าว
ผูถูกกล)าวหาเป7นผูสมัครหมายเลข ๑ ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ต)อมาผูรองประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหนายสนิท กาศเกษม และนายสาคร

โนจิตร เป7นสมาชิก

สภาองค-การบริหารส)วนตําบลแม)จวั๊ ะ เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) โดยผูถูกกล)าวหา
ไม)ไดรับเลือกตั้ง หลังประกาศผลการเลือกตั้งดังกล)าวความปรากฏว)า การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค-การบริหารส)วนตําบลแม)จวั๊ ะ เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) ในส)วนทีเ่ กี่ยวกับ
ผูถูกกล)าวหามิไดเป7นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม เนือ่ งจากผูถูกกล)าวหากระทําการอันเป7นการฝ@าฝAน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓
กล)าวคือ

ก)อนวันเลือกตั้งผูถูกกล)าวหาดําเนินการยายบุคคลเขาในทะเบียนบานเลขที่

๑๕๘

/หมู)ที่ 1

-2หมู)ที่ ๑ ตําบลแม)จั๊ว ะ อําเภอเด)น ชัย จัง หวัด แพร) โดยบุค คลดัง กล)า วมิไ ดอาศัย อยู)จริง
อัน เป7นการยายบุคคลเขาในทะเบียนบานเพื่อประโยชน-ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ผูรองดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนตามระเบียบแลวไดความว)า บานเลขที่ ๑๕๘ หมู)ที่ ๑ ตําบลแม)จั๊ว ะ
อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) มีผูถูกกล)าวหาเป7นเจาบานและมีการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบาน
ดังกล)าว ๖ คน โดยที่สภาพบานดังกล)าวเป7นบานราง ทรุดโทรมและไม)มีผูใดพักอาศัย
รวมทั้ ง ผู ถู ก กล) า วหาก็ มิ ไ ด พัก อาศัย ที่บานหลัง ดัง กล)า ว

กรณีจึง มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได ว)า

ผูถูก กล)าวหาดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕๘ หมู)ที่ ๑ ตําบลแม)จั๊วะ
อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) โดยมิไดอาศัยอยู)จริงอันเป7นไปเพื่อประโยชน-ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
เป7นการฝ@าฝAนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ซึ่งการกระทําดังกล)าวเป7นการกระทําโดยไม)สุจริตเพื่อใหผูถูกกล)าวหาไดรับเลือกตั้ง
มีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค-การบริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเด)นชัย
จังหวัดแพร) ในส)วนที่เกี่ยวกับผูถูกกล)าวหามิไดเป7นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอใหมีคําสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกกล)าวหามีกําหนดเวลาหนึ่งปJ
ผูถูกกล)าวหาไดรับสําเนาคํารองแลวไม)ยื่นคําคัดคาน
ศาลอุทธรณ-ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต)สวนแลว ขอเท็จจริงตามทางไต)สวน
ฟLงไดในเบื้องตนว)า เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองค-การ
บริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค-การบริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะ
อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในการเลือกตั้งดังกล)าวผูถูกกล)าวหา
เป7นผูสมัครหมายเลข ๑ ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ต)อมาผูรองประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหนายสนิท กาศเกษม และนายสาคร โนจิตร เป7นสมาชิกสภาองค-การ

/บริหารส)วนตําบล

-3บริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) โดยผูถูกกล)าวหาไม)ได
รับเลือกตั้ง

หลังประกาศผลการเลือกตั้งดังกล)าวความปรากฏต)อคณะกรรมการการเลือกตั้งว)า

ก)อนวันเลือกตั้งผูถูกกล)าวหาดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕๘ หมู)ที่ ๑
ตําบลแม)จั๊วะ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) โดยบุคคลดังกล)าวมิไดอาศัยอยู)จริง ผูรองดําเนินการ
สืบ สวนสอบสวนแลว เห็น ว)า การเลือ กตั้ง สมาชิก สภาองค-ก ารบริห ารส)ว นตําบลแม)จั๊ว ะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) ในส)วนที่เกี่ยวกับผูถูกกล)าวหามิไดเป7นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองนี้
พิเคราะห-แลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจ ฉัยว)า ผูถูก กล)าวหายายบุคคลเขามา
ในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕๘ เพื่อประโยชน-ในการเลือกตั้งโดยมิชอบหรือไม) เห็นว)า ตามสํานวน
การสืบสวนสอบสวนเอกสารหมาย ร.๑ ซึง่ ผูถูกกล)าวหามิไดยืน่ คําคัดคานโตแยงใหเห็นเป7นอย)างอื่น
ไดความว)า บานเลขที่ ๑๕๘ ในปLจจุบันมีสภาพรางดังที่ปรากฏในภาพถ)ายในเอกสารหมาย ร.๑
หนา ๙๑ ถึง ๙๕ ซึง่ สภาพบานดังกล)าวไม)ปรากฏเครือ่ งใชในครัวเรือน เครือ่ งนุง) ห)ม เครือ่ งหลับนอน
และสาธารณูปโภคที่จําเป7นอื่น ๆ คงมีเพียงฝาบานและหลังคาเท)านั้น ผูถูกกล)าวหาใหถอยคํา
รับว)าสรางมาตั้งแต)ปJ ๒๕๔๒ กวาง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ไม)มีไฟฟQาและน้ําประปาใช
เป7นบานชั้นเดียวบานโล)ง หลังคาสังกะสี มี ๑ หองน้ํา ปLจจุบันบานดังกล)าวมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมมาก จึงเชื่อว)า บานดังกล)าวไม)มีผูอยู)อาศัยมาเป7นเวลานานและไม)อาจอยู)อาศัยได
ในทั น ที ห ากไม) ไ ด รั บ การซ) อ มแซมใหญ) ใ ห อยู) ใ นสภาพที่ บุ ค คลปกติ ส ามารถพั ก อาศั ย อยู) ไ ด
นอกจากนี้ผูถูกกล)าวหายังใหถอยคํารับว)าผูถูกกล)าวหาพรอมครอบครัวมิไดพักอาศัยอยูท) บี่ านหลังนี้
แต)ไปอยู)บานไม)มีเลขที่ในที่ดินของนางสมพิศ กันทะวงค- ซึ่งอยู)ในบริเวณเดียวกันและมีเพียง
นางโสภา

ปลงใจ

ที่ พั ก อาศัยอยู)กับผูถูกกล)าวหา

ส)วนบุคคลอื่น พักอาศัยอยู)ที่อื่น

/และเมื่อ

-4และเมื่อพิจารณาประกอบบันทึกถอยคําของนายโชติ วันรุ)ง ผูใหญ)บานหมู)ที่ ๑ ซึ่งใหถอยคําว)า
บานเลขที่ ๑๕๘ อยูห) า) งบานพยานเพียงประมาณ ๑ กิโลเมตร เป7นบานรางไม)มผี ใดพั
ู กอาศัยแลว
ขอเท็จจริงฟLงไดว)า บานเลขที่ ๑๕๘ ไม)มีผูใดพักอาศัยอยู)จริง ส)วนเหตุผลการยายเขาใน
ทะเบียนบานดังกล)าวตามเอกสารหมาย ร.๑ นั้น นางโสภา ปลงใจ นางปวีณา ขอบรูป
นายดิเรก ขอบรูปและนายปริญญา ขอบรูป กล)าวอางทํานองเดียวกันว)าเพื่อดูแลผูถูกกล)าวหา
ซึ่งเป7นโรคหัวใจ ช)วยทํานาและอยู)อาศัยดวยกัน แมทั้งสี่คนเป7นญาติใกลชิดกับผูถูกกล)าวหา
โดยเป7นภริยา บุตรสาว บุตรเขยและบุตรชายตามลําดับแต)ดังที่ไดวินิจฉัยแลวว)าบานเลขที่ ๑๕๘
ไม)มีผูใดพักอาศัยอยู)จริง

หากบุคคลทั้งสี่ตองการเขามากระทําตามความประสงค-ดังที่กล)าวอาง

ก็สามารถเขาพักอาศัยกับผูถูกกล)าวหาที่บานไม)มีเลขที่ไดโดยไม)มีความจําเป7นจะตองยายชื่อเขา
ทะเบีย นบานเลขที่ ๑๕๘ ดัง กล)า ว การยายชื่อ เขาทะเบีย นบานจึง ไม)ก)อ ใหเกิด ประโยชนในการเขาพักอาศัยเพือ่ ดูแลผูถูกกล)าวหาและทํานาตามทีก่ ล)าวอางแต)อย)างใด ส)วนนางกัลยา คนตรง
ซึ่ง เป7น น องสาวของนางโสภาและนายสมนึก คนตรง ซึ่ง เป7น สามีน างกัล ยากล)า วอางว)า
เพื่อ เช)า นาของผูถูกกล)าวหาและของนางภรณ- ประมูล เพื่อขอไฟฟQาตั้งโรงสีและรวมกลุ)มสมาชิก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ-การเกษตรเพือ่ ขอกูเงิน แต)กไ็ ม)ปรากฏว)ามีการดําเนินการดังกล)าว
แมเวลาล)วงเลยมานับถึงวันเลือกตัง้ เป7นเวลาสองปJเศษและหนึง่ ปJเศษตามลําดับ

นอกจากนีน้ างโสภา

นางปวีณา นางกัลยาและนายสมนึกก็ยายมาจากทะเบียนบานซึ่งอยู)ในเขตหมู)ที่ ๑ ตําบลแม)จั๊วะ
เช)นเดียวกับบานเลขที่ ๑๕๘ น)าเชือ่ ว)าหากอยูท) ที่ ะเบียนบานเดิมก็สามารถดําเนินการตามทีก่ ล)าวอางได
ขออางทัง้ หมดจึงไม)มเี หตุผลใหรับฟLง เมือ่ พิจารณาประกอบขอทีห่ มูท) ี่ ๑ ตําบลแม)จวั๊ ะมีทงั้ ทีอ่ ยูใ) นเขต
องค-การบริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะและในเขตเทศบาลตําบลแม)จั๊วะดังที่นายโชติใหถอยคําไวและ
นายมนู ทิพยวงศ- ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองค-บริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะก็ใหถอยคําว)า

/ในเขตเลือกตั้ง

-5ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ เมื่อปJ ๒๕๕๑ มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเพียง ๑๑ คน แต)ในการเลือกตั้งครั้งนี้
มีผมีู สทิ ธิเลือกตัง้ จํานวน ๔๐ คน ดังนัน้ การยายบุคคลซึง่ อยูน) อกเขตเลือกตัง้ เขาในทะเบียนบาน
ซึง่ อยูใ) นเขตเลือกตัง้ แมเพียงไม)กคี่ นย)อมทําใหผลคะแนนทีไ่ ดรับแตกต)างกันอันส)งผลใหบุคคลนัน้ ๆ
ไดรับการเลือกตัง้ ได

ผูถูกกล)าวหาก็เป7นผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค-การบริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะ

และตามเอกสารหมาย ร.๑ บุคคลเหล)านี้ซึ่งยายเขามาในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕๘ ไปใชสิทธิ
ในครั้งนี้ทุกคน ประกอบกับดังที่ไดวินิจฉัยขางตนแลวว)าการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบาน
เป7นการยายโดยบุคคลนั้นมิไดอาศัยอยู)จริงจึงตองดวยขอสันนิษฐานว)าเป7นการยายบุคคลเขามา
ในทะเบียนบานเพื่อประโยชน-ในการเลือกตั้งโดยมิชอบตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ วรรคสอง (๒) คดีมีเหตุผลอันควร
เชื่อไดว)า ผูถูกกล)าวหาดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานเลขที่ ๑๕๘ เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบอันเป7นการฝ@าฝAนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ ซึ่งการกระทําดังกล)าวเป7นการกระทําโดยไม)สุจริต
เพื่อใหผูถูกกล)าวหาไดรับเลือกตั้งมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค-การบริหารส)วนตําบลแม)จั๊วะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเด)นชัย จังหวัดแพร) ในส)วนที่เกี่ยวกับผูถูกกล)าวหามิไดเป7นไปโดยสุจริต
และเทีย่ งธรรมตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่

พ.ศ.๒๕๔๕

มาตรา ๙๗ มีเหตุใหตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูถูกกล)าวหาตามคํารองของผูรอง
จึ ง มี คํา สั่ ง ให เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของผู ถู ก กล) า วหามี กําหนดเวลาหนึ่ ง ปJ
นับแต)วัน มีคําสั่ง .
นายจําแลง กุลเจริญ
นายวิเศษ นิ่มกุล
นางสาววรรณดี วิไลรัตน
นายอนันต ป8กษี (ยกร,าง)
นริศรา/พิมพ-/ทาน

