คํ า สั่ ง

คดี ห มายเลขดํ า ที่

ลต ๒๐/๒๕๕๒

คดี ห มายเลขแดงที่

๓๒๖๕/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย
ศาลอุ ท ธรณ ภ าค ๕
วั น ที่

๒๗ เดื อ น พฤศจิ ก ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒
ความคดี เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระหวาง

เรื่อง

นายวชิรพงศ
นายพิชัย
นางนิภา
นายสุรินทร
นายสามารถ
นายเสถียรพงษ
นายจิต
นายศุภกิจ
นายชัยวัฒน
นายจํารัส
นางเจนจิรา
นางธีรวลี

โกสิน
ออนนอม
ออนนอม
บุตรชา
วงคฉายา
วงศฉายา
เพ็ชรหาญ
เสนาธรรม
วงศศิริ
เสนาธรรม
วรินทร
พลแหลม

ผูรอง
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ผูคัดคาน

ขอใหมีคําสั่งเลือกตั้งใหม เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู ร อ งยื่ น คําร อ งว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

ประจําเทศบาลตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ประกาศใหมีการเลือกตั้ง สมาชิก

/สภาเทศบาล

-๒สภาเทศบาลตําบลทุง โฮง และนายกเทศมนตรีตําบลทุง โฮง ในวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผู คั ด ค า นที่ ๑ เป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาเทศบาลตํา บลทุ ง โฮ ง หมายเลข ๑
ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๖ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑
หมายเลข ๔, ๖, ๗, ๕ และ ๒ ตามลําดับ ผูคัดคานที่ ๗ ถึงที่ ๑๒ เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุง โฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมายเลข ๒, ๕, ๓, ๗, ๖ และ ๔
ตามลําดับ ผูคัดคานทั้งสิบสองเปนผูสมัครสังกัดกลุมทุโงฮงรวมใจ มีผูคัดคานที่ ๑ เปนหัวหนากลุม
วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานที่ ๑ เปนนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงโฮง ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๖ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และ
ผูคัดคานที่ ๗ ถึงที่ ๑๒ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอมาวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร ไดรับคํารองคัดคานจากนายนิตย
สุขสีทอง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง หมายเลข ๒ นางบุญมี ออนนอม
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุง โฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๖ และ
นางสาวบุปผา บรรลือ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒
หมายเลข ๑๘ วาการเลือกตั้งในสวนที่เกี่ย วกับผูคัด คานทั้ง สิบสองมิไดเปน ไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม เนื่องจากผูคัดคานทั้งสิบสองกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

/สมาชิก

-๓สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ โดยกลาวหาวา เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๑ พูดกับผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใหชวยหาเสียงเลือกตั้งและใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูคัดคานทั้งสิบสองจนทําใหผูคัดคานที่ ๑
ได รั บ เลื อ กตั้ ง เป น นายกเทศมนตรี ตําบลทุ ง โฮง แลว จะชวยใหผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง เขาทํางานที่
สํานักงานเทศบาลตําบลทุงโฮง อันเปนการสัญญาวาจะใหประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดแกผูใดเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูคัดคานทั้งสิบสอง ผูรองดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนแลว กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ และผูคัดคานทั้งสิบสอง
ไดป ระโยชนจ ากการกระทํานั้น มีผ ลใหการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลทุง โฮงและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานที่ ๒
ถึงที่ ๑๒ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองเห็นควรใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลทุงโฮง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๕ คน และเขตเลือกตั้งที่ ๒
จํานวน ๖ คน ใหม แ ทนผู คั ด ค า นทั้ ง สิ บ สอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผูคัด คา นที่ ๑
ขอให มี คําสั่ ง ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี ตําบลทุ ง โฮ ง อําเภอเมือ งแพร จัง หวัด แพร
สมาชิ ก สภาเทศบาลตําบลทุ ง โฮ ง เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ จํานวน ๕ คน และเขตเลือ กตั้ง ที่ ๒
จํานวน ๖ คน ใหมแทนผูคัดคานทั้งสิบสอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานที่ ๑

/ผูคัดคาน

-๔ผูคัดคานทั้งสิบสองยื่น คําคัด คานวา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ
๒๐ นาฬิกา ผูคัดคานที่ ๑ ไมเคยพูดคุยและใหสัญญากับนายภัคธีมา เพ็ชรหาญ ตามที่ผูรอง
กลาวหา วันเวลาดังกลาวเปนระยะเวลากอนวันที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลทุโฮ
ง ง
ประกาศให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาเทศบาลตําบลทุงโฮงและนายกเทศมนตรีตําบลทุง โฮง
ทั้งการกระทําดังกลาวมิไดกระทําภายในหกสิบวันกอนวันครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงจน
ถึงวัน เลือกตั้ง (วัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑) ไมเปนการ
ฝาฝน มาตรา ๕๗ แหง พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ สวนวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๖ นาฬิกา ผูคัดคานที่ ๑ ที่ ๗
ที่ ๙ ถึงที่ ๑๒ และทีม งานหาเสียงไปบานผูคัด คา นที่ ๘ หมูที่ ๓ ตําบลทุงโฮง แลวรวมกัน
เดิน หาเสียงที่หมูที่ ๓ ตําบลทุงโฮง ตั้งแตเวลา ๗ ถึง ๑๒ นาฬิกา ผูคัดคานที่ ๑ ไมไดไปพบ
และพูดคุยกับนายภัค ธีม าตามที่ผูรอ งกลา วหา ผูคัด คานที่ ๒ ถึงที่ ๑๒ ไมมีความเกี่ยวของ
ในการหาเสียงกับผูคัดคานที่ ๑ โดยผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๖ อยูในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ผูคัดคานที่ ๗
ถึงที่ ๑๒ อยูในเขตเลือกตั้งที่ ๒ ไมไดกอ ใช จางวาน สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจในการกระทํา
ที่ผูรอ งกลา วอา งวา เปน การกระทําผิด ของผูคัด คา นที่ ๑ และไมไดป ระโยชนจากการกระทํา
ดังกลาวนั้น ขอใหยกคํารอง

/ศาลอุทธรณภาค ๕

-๕ศาลอุทธรณภาค ๕ ไตสวนและตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงจากคํรา อง
คําคัดคาน และที่คูความรับกันฟงไดวา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลทุงโฮง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ประกาศใหมีการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุง โฮง และนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง ในวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง
และนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง ซึ่ง ครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผูคัดคานที่ ๑ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง หมายเลข ๑ ผูคัดคานที่ ๒
ถึงที่ ๖ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๔,
๖, ๗, ๕ และ ๒ ตามลําดับ ผูคัด คานที่ ๗ ถึงที่ ๑๒ เปน ผูสมัครรับเลือ กตั้ง เปน สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้ง ที่ ๒ หมายเลข ๒, ๕, ๓, ๗, ๖ และ ๔ ตามลําดับ
ผูคัดคานทั้งสิบสองเปนผูสมัครสังกัดกลุมทุงโฮงรวมใจ มีผูคัดคานที่ ๑ เปนหัวหนากลุม วันที่
๙ กันยายน ๒๕๕๑ ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหผูคัดคานที่ ๑ เปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง
ผูคัดคานที่ ๒ ถึงที่ ๖ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และผูคัดคานที่ ๗
ถึงที่ ๑๒ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอมาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
นายนิตย สุขสีทอง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง หมายเลข ๒ นางบุญมี

/ออนนอม

-๖ออนนอม ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๖
และนางสาวบุปผา บรรลือ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุโงฮง เขตเลือกตั้งที่ ๒
หมายเลข ๑๘ ยื่น คํารองคัด คานการเลือกตั้ง ตอ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร
วาการเลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสิบสองมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรอง
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนแลวมีคําวินิจฉัยสั่งการใหยื่นคํารองคดีนี้
คดี มี ป ญ หาต อ งวิ นิ จ ฉั ย วา การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัดคานทั้งสิสบอง
มิไดเปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรมอัน เปน การฝาฝน ตอพระราชบัญญัติก ารเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑) ตามความเห็นของผูรองหรือไม
กรณีแ รกผูรอ งอา งวา เมื่อ วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูคัด คา นที่ ๑ พูดกับนายภัคธีม า
ใหชวยหาเสียงเลือกตั้งและใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูคัดคานทั้งสิบสองจนทําใหผูคัดคานที่ ๑
ไดรับเลือกตั้งเปน นายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮงแลว จะชวยใหนายภัคธีมาเขาทํางานที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงโฮงนั้น ในปญหานี้เห็น ควรวินิจฉัยกอนวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝน
ตอพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
หรือไม เห็นวา ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น.ศ.พ๒๕๔๕

/มาตรา ๕๗

-๗มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติวา “เมื่อ มีก ารประกาศใหมีก ารเลือกตั้ง ในกรณีอื่น นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หามมิใหสมั
ผู คร
หรือผูใ ดกระทําการเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น
หรือใหงดเวน การลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้ (๑) จัดทํา ให เสนอให
สัญญาวาจะให หรือจัด เตรีย มเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดแกผูใด….” สวนวรรคสอง บัญญัติวา “กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจาก
การครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหามมิใหกระทําภายใน
หกสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง” ดังนั้น เมื่อการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทุง โฮง และนายกเทศมนตรีตําบลทุง โฮง ในวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง
และนายกเทศมนตรีตําบลทุง โฮง ซึ่ง ครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
จึงหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเอง
หรือผูสมัครอื่นภายใน ๖๐ วัน กอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง คือตั้งแตวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เมื่อผูรองอางวาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๑ ผูคัด คา นที่ ๑ กระทําการฝาฝน พระราชบัญญัติก ารเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผู บ ริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑) ผูคัด คานที่ ๑ จึงมิไ ดกระทําการดังกลา ว

/ภายใน ๖๐ วัน

-๘ภายใน ๖๐ วัน กอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง การกระทําของผูคัดคานที่ ๑
ตามที่ผูรองอางในกรณีแรกจึงไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗
สวนกรณีหลังผูรองอางวา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๑ พูดกับ
นายภัคธีมาที่รานขนมจีนใหชวยหาเสียงเลือกตั้งและใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูคัดคานทั้งสิบสอง
จนทําใหผูคัดคานที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮงแลว จะชวยใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เขาทํางานที่สํานักงานเทศบาลตําบลทุงโฮงนั้น ผูรองมีนายภัคธีมา นางสอ วงศฉายา และนางแกว
วงศฉายา เปนพยานเบิกความวา พยานทั้งสามขอใหการตามที่ใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพรซึ่งตามสํานวนการสืบสวนสอบสวน
ของคณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวน นายภั ค ธี ม าให ถ อ ยคําว า เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม
๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา ขณะนายภัคธีมากินขนมจีนที่รานของนางบัวเรียว พลแหลม
ที่หนาตลาดบานทุงโฮง ขณะนั้นมีนางแกวและนางสอกินขนมจีนดวย ผูคัดคานที่ ๑ ขี่รถจักรยาน
มาคนเดียวจอดหนารานและพูดกับนายภัคธีมาวา หาเสียงชวยกันหนอยและบอกใหญาติชวยกาให
หนอย
เขา (หมายถึงนายภัคธีมา) ตองไปทํางานที่เทศบาลเพราะคูของเขา (หมายถึงนายธีรยุทธ บุตรชา)
ทํางานที่เทศบาลซึ่งนายภัคธีมาไมไดตอบอะไร แลวผูคัดคานที่ ๑ ขี่รถจักรยานออกไปจากราน
ซึ่ ง นายภั ค ธี ม าเข า ใจว า ผู คั ด ค า นที่ ๑ พู ด ให น ายภั ค ธี ม าช ว ยหาเสี ย งให หากผูคัด คานที่ ๑

/ไดรับการ

-๙ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง จะชวยใหนายภัคธีมาไดทํางานที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลทุง โฮง นางสอใหถอ ยคําวา เมื่อวัน ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา
ขณะนางสอกําลังจายตลาดเห็นผูคัดคานที่ ๑ และทีมงานหาเสียงที่ตลาดทุงโฮง และขณะนางสอ
กําลังซื้อขนมจีนของนางบัวเรียวนั้น ผูคัดคานที๑่ เดินหาเสียงมาหางประมาณ ๑ เมตร ผูคัดคานที่ ๑
ยืนพูดคุยกับนายภัคธีมาวาใหนายภัคธีมาไปทํางานกับเพื่อนที่เทศบาล นายภัคธีมาตอบวาใหทําจริงหรือ
ถาทําจริงก็ดีใจ จากนั้นนางสอรับขนมจีนแลวกลับบาน และนางแกวใหถอยคําวา เมื่อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๗ ถึง ๘ นาฬิกา ขณะนางแกวกําลังยืนซื้อขนมจีนของนางบัวเรียว
ผูคัดคานที่ ๑ และทีมงานหาเสียง ๒ คนเดินมาพูดคุยทักทายหาเสียงกับนายภัคธีมาและชาวบาน
ที่กําลังกินขนมจีนที่รานหางนางแกวประมาณ ๒ เมตร เมื่อนางแกวไดรับขนมจีนแลวจึงกลับบาน
เห็ น ว า นายภั ค ธี ม า นางสอ และนางแก ว ต า งให ถ อ ยคําว า วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๑
เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา ผูคัด คานที่ ๑ พูดคุยกับนายภัค ธีม าที่รา นขนมจีน โดยนายภัคธีมา
ใหถอยคําวาผูคัด คา นที่ ๑ ขี่รถจัก รยานมาที่รานคนเดียว แตนางสอและนางแกวใหถอยคําวา
ผูคัดคานที่ ๑ เดินมา ทั้งนางแกววาผูคัดคานที่ ๑ มากับทีมงานหาเสียง ๒ คน และเมื่อผูคัดคาน
ที่ ๑ พูดกับนายภัคธีมาแลว นายภัคธีมาใหถอยคําวานายภัคธีมาไมไดพูดโตตอบอะไร แตนางสอ
วานายภัคธีมาพูดตอบผูคัดคานที่ ๑ อีกทั้งในชั้นพิจารณานายภัคธีมาเบิกความตอบทนายผูคัดคาน

/ทั้งสิบสองวา

- ๑๐ ทั้งสิบสองวา นายภัคธีมากินขนมจีนเสร็จพอดีจึงออกไปคุยกับผูคัดคานที่ ๑ ที่หนารานขนมจีน
แตนางแกวเบิกความวา ขณะนางแกวไปถึงที่รานเห็นนายภัคธีมานั่งกินขนมจีนในรานโดยนั่งอยูก ับ
ผูคัดคานที่ ๑ และตอบผูรอ งวา ขณะรอขนมจีน เห็น ผูคัด คานที่ ๑ เดินเขาไปในรานที่โตะซึ่ง
นายภัคธีมานั่งกินขนมจีนอยู พยานของผูรองจึงใหถอยคําและเบิกความแตกตางกันในขอเท็จจริง
เกี่ยวกับ การที่ผูคัด คา นที่ ๑ ไปที่รานขนมจีน วาผูคัด คา นที่ ๑ ขี่รถจัก รยานหรือเดิน ไปและ
ไปคนเดียวหรือไปกับทีม งานหาเสียง และพฤติการณที่ผูคัด คานที่ ๑ พูดคุยกับนายภัคธีมาวา
ยืนพูดคุยหนารานหรือนั่งคุยในราน ซึ่งเปนสาระสําคัญของเหตุการณในวันดังกลาว ทั้งกลับไดความ
จากนางบัวเรียว พลแหลม เจาของรานขนมจีนซึ่งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแพรไดสอบสวนไววาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาเชา นางบัวเรียว
ไม ไ ด พ บเห็ น นายภัค ธีม ากับ ผูคัด คา นที่ ๑ ที่รา นขนมจีน และในชั้น พิจ ารณานางบัว เรีย ว
เปนพยานของผูคัด คา นทั้งสิบสองเบิกความเพิ่ม เติม วาในวัน ดังกลาวนางบัวเรียวไมเห็นนางสอ
กับนางแกวดวย นอกจากนั้นในสํานวนการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ปรากฏวาอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไดสอบสวนนางหนอม เทียมแสน นางใน ผายาว
นางไหลคํา วรินทร นางเศียร วงศฉายา และนางอรสา มิจะตะ ชาวบานหมูที่ ๓ ตําบลทุงโฮง
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ไดความจากนางหนอมและนางในวา วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

/เวลาประมาณ

- ๑๑ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผูคัด คานที่ ๑ และทีม งานหาเสียงเดินหาเสียงมาที่บานของตน และ
ไดความจากนางไหลคํา นางเศียร และนางอรสาวา วันดังกลาวเวลาประมาณ ๑๐ ถึง ๑๑ นาฬิกา
ผูคัดคานที่ ๑ และทีม งานหาเสียงเดินหาเสียงมาที่บานนางไหมซึ่งอยูหมูที่ ๓ สอดคลองกับที่
ผูคัดคานทั้งสิบสองนําสืบวา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานที่ ๑ ไมไดไปที่รานขนมจีน
ของนางบัว เรีย ว แตไ ปหาเสีย งที่ห มูที่ ๓ ตั้ง แตเ ชา ถึง เที่ย ง ซึ่ง ทั้ง นางบัวเรีย ว นางหนอม
นางไหลคํา นางใน นางเศียร และนางอรสา เปนพยานที่อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนทํา การ
สอบสวนเองถือไดวาเปนพยานคนกลางจึงมีน้ําหนักใหรับฟง เมื่อพิจารณาประกอบกับวาสามีของ
นางสอเปนพี่ชายของนายเจน วงศฉายา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๕ กลุมทุงโฮงกาวหนาของนายสมเพ็ชร ศรีทิพงศ ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮง หมายเลข ๓ และสามีของนางบุญมี ออนนอม ผูยื่นคํารองคัดคาน
การเลือกตั้งเปน ลูกพี่ลูก นองกับนางสอและอยูกลุม ของนายสมเพ็ช ร สวนนางแกวเปน ปาของ
นายทองหลอ เสนาธรรม ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑
หมายเลข ๑๐ กลุมของนายนิตย สุขสีทอง ผูยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้ง สําหรับนายภัคธีมา
เคยฝกงานที่เทศบาลตําบลทุงโฮงในขณะที่นายสมเพ็ชรเปนนายกเทศมนตรี ดังนั้นนายภัค ธีมา
และนางสอ จึงมีความใกลชิดหรือเปน ญาติกับ กลุมผูสมัครรับเลือกตั้งคนละกลุม กับผูคัด คาน
ทั้ง สิบ สอง สวนนางแกวเปน ญาติกับกลุม ผูสมัค รรับเลือกตั้ง ซึ่ง เปน ผูรอ งคัดคานการเลือกตั้ง

/ถอยคํา

- ๑๒ ถอยคําหรือคําเบิกความของพยานผูรองจึงไมมีน้ําหนักใหรับฟงวา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผูคัดคานที่ ๑ ไปที่รานขนมจีนของนางบัวเรียวแลวพบและพูดคุยกับนายภัคธีมาตามคํราองของผูรอง
สวนที่มีการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพทระหวางนายภัคธีมากับผูคัดคานที๑่ นั้น แมตามที่
ผูคัดคานที่ ๑ พูดอาจเปนเรื่องที่ผูคัดคานที่ ๑ ใหสัญญากับนายภัคธีมาวาจะใหทํางานที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลทุงโฮง แตตามที่มีการบันทึกเสียงดังกลาวไมปรากฏวาเปนการพูดใหสัญญาไวเมื่อใด
จึงอาจเปนการพูดกอนมีการเลือกตั้งในชวงเวลาที่ไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือ ผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได เมื่อการกระทําตามคํารองในกรณีแรก
ไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ สว นกรณีหลัง พยานหลักฐานของผูรอ งไมมีน้ําหนัก ใหรับ ฟง และไมมีหลักฐาน
อัน ควรเชื่อไดวา การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮงและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง
เขตเลือ กตั้ง ที่ ๑ และเขตเลือ กตั้งที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวกับผูคัด คา นที่ ๒ ถึงที่ ๑๒ เมื่อวัน ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กรณีจึงไมมีเหตุใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลทุงโฮงและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุงโฮง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้ง
ที่ ๒ แทนผูคัดคานทั้งสิบสองใหม กับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานที่ ๑ ตามคํารองได
จึงมีคําสั่งใหยกคํารอง.
นายราเชนทร
นายกีรติ
นางจุฑามาศ
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