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ทุเลาคดี."ดร.แปง"ไมใชคําพิพากษา
นักกฎหมายฟนธง....คําตอบสุดทาย?
แมหลักการกฎหมายจะมีพื้นฐานชัดในแนวทางที่ไมมีหนวยงาน องคกรใดที่ใชอํานาจรัฐในทางปกครอง โดยปราศจากอิสระ
จากการถูกตรวจสอบหรือถวงดุลยอํานาจแตการกระทําและการใชอํานาจ ปฏิบัติหนาที่ตามกรอบกฎหมายที่บัญญัติไวขององคกร
แหงรัฐ ยอมตองถือเปนที่สิ้นสุดเฉพาะหนวยงานที่พึงเคารพหลักการปฏิบัติตามหนาที่ ตามกฎหมายของหนวยงานนั้นๆ
การใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐที่มีผลในทางนิติสัมพันธ มีผลมาจากการแตงตั้งตามอํานาจระเบียบขอกฎหมาย ยอม
ไดรับการคุมครองเอกสิทธิ์ในการใชอํานาจอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรมในภาษากฎหมายที่ ผูเชี่ยวชาญ ผูรูกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม แจกแจงขอคํากฎหมายในกรณีที่ชาวบานของใจวา ทําไม "ดร.แปง"ถูกตัดสิทธิ์ ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามขอวินิจฉัย
จากกกต.กลาง เมื่อ 20 มิถุนายน 2550 โดยยืนมติเปนเอกฉันท ตามที่ กกต.ทองถิ่น นําเสนอใหทราบวา ดร.แปง ไมมีคุณสมบัติใน
การลงสมัคร
หลักปกครองที่มีการถวงดุลยอํานาจกัน ทําให ผูมีสวนไดเสียกับกรณี ลงสมัครรับเลือกตั้งคือ รอยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ
เชียงใหม มอบหมายให ทนายบัญญัติ สิทธิวางศกูล ยืนเรื่องตอศาลปกครอง ซึ่งมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งศาล
ปกครอง คดีหมายเลขดําที่ 175/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550รายละเอียดขอวินิจฉัย สรุปกันทายสุดในวรรคที่มีขอความวา
ศาลจึงมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้ง 3 ไวกอน
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จนกวาศาลจะมีคําพิพากษา
ลงนามโดยรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม และตุลาการศาลปกครอง -ตุลาการผูแถลงคดี เปนไปตามกระบวนการศาล
ปกครองศาลฯยังไมตัดสิน แตใหโอกาส"ดร.แปง"ลงสมัครไดเทานั้นดังนั้นคําวา "มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามคําสั่งศาลปกครอง"ก็คงตอง
รอผลวินิจฉัยเชนคดีอื่นๆเหมือนกัน เพราะทําใหเขาใจวา???ตอง
การออกคําสั่งทางปกครอง การที่จะนําบทบัญญัติทางกฎหมายมาใชประกอบการออกคําสั่งจําตองมีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ
บัญญัติเชื่อมโยงดังนั้นการบังคับใช การดําเนินการตามกฎหมายแตละหนวยงาน ทายที่สุดแลวจะยึดหลักการคุมครอง เจาหนาที่รัฐ
ผูใชอํานาจตามหนาที่โดยเครงครัดไมเพียงอดีตสว.เชียงใหม ผูกวางขวางและรอบรูงานนิติศาสตร งานรัฐศาสตรจะมองวา การ
วินิจฉัยการตัดสิทธิ์รอ.หญิง ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ของกกต.กลาง ซึ่งยืนตามขอ วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติตามที่กกต.ทองถิ่น
เสนอไป
หากมีการตีความในลักษณะนี้จะเกิดความยุงยากจะกลายเปนบรรทัดฐานปฏิบัติใหบรรดา ทานผูทรงเกียรติไมวาจะเปนสว.,
สส.และนักการเมืองทองถิ่น ลอกเลียนแบบถือไปปฎิบัติ นําไปรองเพื่อการคุมครองสิทธิการเปนผูสมัคร โดยไมยึดหลักกฎหมายของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ที่มีพรบ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2541 และพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถิ่น 2545
เปนคูมือในการถือปฏิบัติตามอํานาจหนาที่++
"จริงอยูการออกคําสั่ง ในทางปกครองของหนวยงานของรัฐ ไมอาจปราศอิสระในการดูแลคุมครองผูมีสวนไดเสียผูไดรับผล
กระทบจากคําสั่งนั้นๆได แตโดยหลักการของกฎหมายของแตละหนวยงานที่มีอํานาจ มีหนาที่ ตามระเบียบ คําสั่ง ในการถือปฏิบัติ
ยอมถือเปนที่สิ้นสุด ไมสามารถฟองรอง หรือมีกรณีโตแยง ดวยการเชื่อมโยงบทบัญญัติ นิติสัมพันธ จนอาจจะกลายเปนการตะแบง
กฎฯไปการพิจารณาคุณสมบัติ หลักฐานประกอบการลงสมัคร กอนการประกาศคุณสมบัติ ตามวิธีการ ในกฎหมายเลือกตั้ง ยอมถือ
เปนที่สิ้นสุดเชนกัน "
การทุเลาคดี ปลอยใหลงสมัคร และมีผลออกมาดังที่ทราบกันนั่นก็คือ กรรมการการเลือกตั้ง,ผอ.กต. ผูใชอํานาจหนาที่ ถูก
ฟองรองจาก ดร.แปง แนนอน จากตัวเลขเรียกรองคาเสียหาย 10 ลานบาท
ในการคุมครอง เจาหนาที่รัฐ ที่ใชอํานาจตามหนาที่ ตองยืนในหลักกฎหมายการเลือกตั้งทองถิ่น ไมมีใครละเมิด ฟองรองได เมื่อมี
การใชอํานาจ อยางบริสุทธิ์ เที่ยงธรรมแตมีประเด็นที่นาสนใจติดตามยิ่งกวานั้นนั่นก็คือ การพิจารณาเอกสารประกอบในการตัดสิทธิ์
ไมวาจะเปนในสวนเอกสารการเชา เอกสาร,การเสียภาษี,เอกสารประกอบคุณสมบัติเหลานี้ ถามีการยืนยัน?วา เปนเอกสารประกอบที่
จัดทําขึ้นมา ไมใชมีเพียงแคคดีแพง การเรียกรองคาเสียหายเทานั้น แตจะเปนคดีอาญา
เปนอาญาแผนดินที่มีผลตอการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเปนเวลา 5 ป++ ดาวดวงนี้จะยอมริบหรี่ ตั้ง 5 ปเชียวหรือ ไมนับรวม
คดีความใสราย ปายสี ผูสมัครหมายเลข 1 ซึ่งทีมงานเดินหนาเอาผิดถึงที่สุดไมมีการยอมความกันอีกการชี้แจงของ ผูถูกฟอง โดย
เฉพาะ"ดร.แปง" ผานสื่อยักษใหญวาเปนเรื่องเขาใจผิดกัน เปนการกลั่นแกลงทางการเมือง
หากฟงความอีกฝายโดยเฉพาะในสวนของ ++ผอ.ฐิติพล ทศรฐ ซึ่งยืนยันหนักแนนวา ไมไดรูจักนักการเมืองที่นี่เลยแมแต
คนเดียว เพราะไมใชคนในพื้นที่ ไมทราบวาจะไปกลั่นแกลงใครเพื่ออะไร พยายามใหความเปนธรรมทุกฝาย หากเราทําไมสุจริตสุด
ทายเราก็จะถูกฟองดําเนินคดีเมื่อยืนในขอวินิจฉัย นําเอกสาร หลักฐานตางๆประกอบ วากันตามกระบวนการในศาลฯ
ทางออกของกรณีที่เกิดขึ้น ยอมไมใชทางรอด?ของกฎหมาย เพราะกฎหมาย แตละพรบ.แตละมาตรา กําหนดชัดเจนแตใน
ทางรอดที่เหลืออยูนอยนิด ไมใหพวงคดีอาญา ขอหาปลอมแปลงเอกสาร หลังจาก ฉกเอกสาร จนกลายเปนคดีไปแลวจึงไมแปลก
ที่บรรดานักกฎหมายมือดีๆในบานเราจะปกธงกันลวงหนา แบบทะลุใจผูเกี่ยวของในกรณีนี้วาตองใหเกียรติ ++เคารพกฎหมาย
ระหวางหนวยงานของรัฐ เปนการลดขอขัดแยงทางกฎหมาย++สวนการเลื่อนลําดับผูมีคะแนนเปนรองขึ้นมาก็มีสิทธิ์เปนไปได หลัง
จากยืนในคําวินิจฉัยของกกต.ไปแลวแตในทางปฏิบัติแลว เลือกที่จะคืนสิทธิ์ใหชาวบานมากกวา เพราะจะไมมีขอครหาติดตามมาวา
งานนั้น..งานนี้รับ??กัน
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เพราะขนาดยังไมไดขอสรุปก็มีตัวเลข 100 กันใหวอน!! พรอมโปรโมชั่นอีกชุดใหญ..เฮอ!!
เร็วๆนี้...เตรียม..X.....
คําตอบสุดทายก็เอวังดวยประการฉะนี้
[ Update วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 time 22:11:10 ]
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[ ขาวนี้มีผูอานไปแลว 26 คน ]

ความคิดเห็นที่ 1
เห็น กกต.จังหวัดเชียงใหม กําลังดัง เลยเอามา post ใหอานกัน จาก Manager Online
_____________________________________________________________________________
กกต.จังหวัดเชียงใหม
กกต.จังหวัดไดมาจากการสรรหา โดยจะมาจากการเสนอชื่อมาจากองคกรตางๆ ในจังหวัด เชน องคกรทองถิ่น หอการคา ฯลฯ
แลวมาเลือกเอาสุดทายเหลือ 5 คน
ในทางปฏิบัติก็รูกันดีวา บางจังหวัดที่ฐานอํานาจการเมืองเขมแข็งหากผูมีอํานาจจะสงคนของตัวเองเปน กกต.จังหวัดนั้น ไมได
ยากเย็นอะไรเลย
สวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน กกต.จังหวัดยิ่งแลวใหญ
กฎหมายเปดชองให นักการเมืองทองถิ่น หรือผูวาฯที่ถือเอานักการเมืองเปนพอ สงคนเขาไปเปนกลไก กกต.ผานมาตรา 32 ที่
ระบุวา กกต.อาจขอใหขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการราชการทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นมาเปนพนักงาน
หรือลูกจางในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
คนที่มาทํางานพิเศษนี้ใหถือวาไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ และใหนับเวลาระหวางที่มา
ทํางานกับ กกต.คํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
สํานักงานทะเบียนราษฎรของมหาดไทยก็ขยันเหลือเกิน จูๆ ก็สงรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหมกะทันหันหลังจากการรับสมัครไป
แลวเพิ่มอีกเปนหมื่นๆ ชื่อ
อยางที่เชียงใหม ระหวางการเลือกตั้งป 48 มีชื่อพิเศษเพิ่มขึ้นกะทันหันในเขต 1 และ 4 ที่แขงกันดุเดือด
เอาเฉพาะตัวอยางเดียว....เขตเลือกตั้งที่ 1 สูกันระหวาง ปกรณ บูรณุปกรณ กับ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม ที่คูคี่มาก
กกต.ประกาศชื่อใหมวันที่ 5 ก.พ.48 กอนการเลือกตั้งวันเดียว มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 116,673 คน เพิ่มจากยอดเดิมที่ประกาศเมื่อ
10 มกราคม 48 จํานวนแค 109,542 คน สรุปมีคนเพิ่มขึ้น 7,131 คน
แถมสวนใหญเพิ่มมาจากพื้นที่เทศบาลตําบลชางเผือกซึ่งมีนายกเล็กฯ นามสกุล บูรณุปกรณ เหมือนกับผูสมัคร
กกต. ก็ทําตาใส บอกวา มหาดไทยสงมายังไงก็เอาตามนั้น
รอบที่แลวไมมีใครสนใจ รอบนี้เอาใหม..เชียงใหมเมืองเดิมนั่นแหละ

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14255&lyo=1

29/6/2550

Read News : ทุเลาคดี."ดร.แปง"ไมใชคําพิพากษา

Page 4 of 5

การเลือกตั้งป 49 ยอดผูใชสิทธิ์เลือก ส.ส. กับ ส.ว. หางกัน 2 หมื่นชื่อ ทั้งๆ ที่เวลาหางกันแค 2 สัปดาห
เลือก ส.ส. 2 เม.ย. มีผูใชสิทธิ์ 1,161,954 คน
เลือกส.ว. 19 เม.ย. 1,143,384 คน
เพียงไมกี่วันคนหายจากบัญชีเกือบ 2 หมื่นชื่อ มีผูสื่อขาวหนาหลอในทองถิ่นไปถาม กกต. มันก็ตอบเลี่ยงๆ ไปวาจะตรวจสอบดู
แลวก็เงียบไป เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อป 48
เขาวากันวา มีปลัดอําเภออยากกาวหนาเร็วบางคน เปนนายหนาไปติดตอชาวบานเอาชื่อผีลงบานละ 2-3 คน ในบางเขต .. เจา
บานเองก็สมยอมเพราะสวามิภักดิ์กับพรรคการเมืองชื่อดังอยูแลว
ไดทั้งตังคไดทั้งเหลี่ยม!
แบบนี้แหละครับที่เขาระเรียกวาระบอบทักษิณ คือระบอบที่ปลัดกระทรวงเดินตามหาเสียง ผูวาฯรองผูวาฯ ก็ตองไปรับและอยูในที่
หาเสียงดวย จูๆทะเบียนราษฎรฯ จะเพิ่มกะทันหัน กกต.ก็รับมาประกาศโดยดีไมเฉลียวใจสักแอะ
เอากะเขาสิ..กกต.บางคนยังเปนดองกับพอเลี้ยงใหญ พอตารัฐมนตรีอีกตางหาก!!
สําหรับคนในตางจังหวัดแลว กตต.ใหญออกไปใหหมด 4 คนมันก็ไมเปนผลอะไรหรอก
ในเมื่อภายในสํานักงาน กกต.จังหวัด มีแตซอมบี้ที่ติดรีโมตเต็มไปหมด
จากคุณ : กิตติ พร-หมา-รัตน [ IP 124.157.163.xxx 3/7/2550 เวลา 22:25:19 ]
ความคิดเห็นที่ 2
ทําไมกลัวกันเหลือเกินกับแคผูหญิงคนหนึ่ง กลัวถูกรื้อผลงานชั่วเกาๆหรือ
จากคุณ : SW [ IP 62.159.123.xxx 3/7/2550 เวลา 22:27:05 ]
ความคิดเห็นที่ 3
เลิกสรางขาวมั่วๆเถอะครับเชียงใหมนิวส...รอฟงคําสั่งศาลดีกวาครับ...อยาเห็นแกเงินที่เคาใหมาเลยครับ...กกต..ดวยเหมือน
กลัวติดคุกใชปาวครับทานเลยพยายามสรางขาวออกมาพวกคุณไมไดฉลาดกวาคนอื่นมากเลยครับ..เคาทราบกันดีครับวาเปนอยาง
รัยอีกไมนานครับ..กกต..ชุดนี้จะไดเปนขาว หนา 1 กับเคาบางเหมือนวาสนางัยครับ...อดทนรอนิดครับ
จากคุณ : แซเตี๊ยว [ IP 202.126.164.xxx 3/7/2550 เวลา 23:07:20 ]
รวมแสดงความคิดเห็นไดที่นี่ครับ
โปรดใสรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนกอนการบันทึกขอมูลครับ
ชื่อของคุณ
email
B

i

u

URL

Font colour : Default

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14255&lyo=1

Font Size : Normal

[ Close all tags ]

29/6/2550

Read News : ทุเลาคดี."ดร.แปง"ไมใชคําพิพากษา

Page 5 of 5

Font color: [color=red]text[/color] Tip: you can also use color=#FF0000

character : 10000 ตัวอักษร
แสดงความเห็น

http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14255&lyo=1

Clear

29/6/2550

