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คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูรอง

นายธนธรณ อยูดี

ผูคัดคาน

ระหวาง

เรื่อง

ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูรองยื่นคํารองวา ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานเปนผูรับสมัครเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
เชียงแรง หมายเลข ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายอารีย รวมสุข ผูสมัครนายก
องคการบริหารสวนตําบลดังกลาว หมายเลข ๑ ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพะเยาวา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายเกษม
จันทรเงิน ไปพบผูคัดคาน นายประเวศน สักแกแกว และนายสมพงศ(ที่ถูกนายสมพงษ) บรรเทา

/ที่สวนลําไย

-๒ที่สวนลําไยขางโรงเรียนบานรอง หมูที่ ๔ ตําบลเชียงแรง ผูคัดคานมอบเงินจํานวน ๘,๐๐๐ บาท
ใหนายเกษมนําไปแจกใหแกนายฉลอง บุญชู นายวิเชียร เบ็ญชา นายสถิต เบ็ญชา นายคํามา
จัน ทรเงิน นายอุดม เบ็ญชา นางละไม เบ็ญชา นางคําพลอย บุญแรง และนายถนอม
เบ็ญชา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมูที่ ๗ ตําบลเดียวกัน คนละ ๒๐๐ บาท เพื่อใหลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหแ กผูคัด คาน โดยนายเกษมไดรับคา จา ง ๑,๐๐๐ บาท ตอมาวัน ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
ผูรองประกาศผลการเลือกตั้งใหนายอารีย รวมสุข เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง
ผูรองสืบสวนสอบสวนแลว เห็นวา การกระทําของผูคัดคานมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อั น เป น การฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่น หรือ ผูบ ริห ารทอ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เห็ น ควรเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของผู คั ด คา นมีกําหนดหนึ่ง ป
ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙๗
ผูคัดคานยื่นคําคัดคานวา ผูคัดคานไมไดใหเงินแกนายเกษมจํานวน ๘,๐๐๐ บาท
นําไปแจกใหกับผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหลงคะแนนใหกับผูคัดคานตามคํารอง ขอใหยกคํารอง
วั น นัด ตรวจพยานหลัก ฐาน ผูรอ งและผูคัด คา นแถลงขอถือ เอาสรรพเอกสาร
ในสํานวนที่ ค ณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนพยานผูรองและผูคัด คา นพรอมคําวินิจ ฉัย
เปนพยาน แตผูคัดคานแถลงขอใหผูรองนํานายเกษม จันทรเงิน นางชอลดา จันทรเงิน และ
นางคําพลอย บุญแรง มาไตสวนเพื่อใหผูคัดคานถามคาน

/ศาลอุทธรณภาค ๕

-๓ศาลอุทธรณภาค ๕ ตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ขอเท็จจริงที่คูความรับกัน
ในชั้นตรวจพยานหลักฐานและทางไตสวนฟงไดวา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูอ ํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง ประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเชียงแรงในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคก ารบริห ารสว นตําบลเชีย งแรง หมายเลข ๒ เมื่อวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
นายอารีย รวมสุข ผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง หมายเลข ๑
ยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพะเยาวา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๑ ผูคัด คา นใหเงิน นายเกษม จัน ทรเงิน จํานวน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปแจกใหแ ก
นายฉลอง บุญชู นายวิเชียร เบ็ญชา นายสถิต เบ็ญชา นายคํามา จันทรเงิน นายอุดม
เบ็ญชา นางละไม เบ็ญชา นางคําพลอย บุญแรง และนายถนอม เบ็ญชา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หมูที่ ๗ ตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให
ผูรองดําเนิน การสืบสวนและสอบสวนพยานหลักฐานและมีคําวินิจฉัยตามเอกสารในสํานวน
รวม ๒๑๐ หนา คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา ผูคัดคานใหเงินจํานวน ๘,๐๐๐ บาท แกนายเกษม
นําไปแจกแกผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง เพื่อ จูง ใจผูมีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ใหล งคะแนนใหแ กตนอัน เปน การ
ฝาฝน พระราชบัญ ญัติก ารเลือ กตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบ ริห ารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ (๑) หรือไม ผูรองมีบันทึกคําใหการของนายเกษม จันทรเงิน ซึ่งเปนประจักษพยาน

/ใหถอยคําวา

-๔ใหถอยคําวา เมื่อวัน ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ขณะพยานกําลัง
จะไปหาปลา ผูคัดคานโทรศัพทนัดใหพยานไปพบที่สวนลําไยของผูคัดคานขางโรงเรียนบานรอง
หมู ที่ ๔ ตําบลเชี ย งแรง พยานไปตามนั ดพบผูคัด คาน นายประเวศน สักแกแกว และ
นายสมพงษ บรรเทา ทีมบริหารของผูคัดคาน ผูคัดคานขอใหพยานชวยนําเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ไปซื้อเสียงชาวบานหมูที่ ๗ หัวละ ๒๐๐ บาท โดยพยานไดรับคาจาง ๑,๐๐๐ บาท ตางหาก
ตอมาวันที่ ๑๘ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ พยานจึงนําเงินไปแจกใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง๙ คน
มีน ายวิเชียร เบ็ญชา จํานวน ๔๐๐ บาท นายสถิต เบ็ญชา จํานวน ๒๐๐ คน นายคํามา
จั น ทร เ งิ น ๔๐๐ บาท นายอุ ด ม นางละไม เบ็ ญ ชา (สามี ภ รรยา) จํานวน ๔๐๐ บาท
นางคําพลอย บุญแรง จํานวน ๒๐๐ บาท นางฉลอง บุญชู จํานวน ๓๐๐ บาท นายถนอม
เบ็ ญ ชา จํานวน ๔๐๐ บาท ส ว นนายประยู ร ใจรั ต น ไดรับ เงิน จํานวน ๒๐๐ บาท
แต นํามาคืน ให สวนนางกาบแกว ใจเที่ยง และนายสมัย เบิกบาน ปฏิเสธไมยอมรับเงิน
โดยผูรอ งมีพยานบุคคลดังกลาวที่น ายเกษมอางมาใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการการสืบสวน
สอบสวน ตามเอกสารในสํานวนลําดับที่ ๔๘ ถึง ๑๐๐ ตามลําดับ นอกจากนี้นายเกษม และ
นางคําพลอยยังมาเบิกความยืนยันขอเท็จจริงตามคําใหการดังกลาวตอศาลในชั้นไตสวนของศาล
เห็ น ว า พยานผู ร อ งต า งให ถ อ ยคํา สอดคล อ งต อ งกั น ไม มี ข อ พิ รุ ธ โดยเฉพาะนายเกษม
เปน ประจัก ษพ ยานทั้ง มาเบิก ความยืน ยัน ตอ ศาลในชั้น ไตส วน พยานผูรอ งไมเคยมีสาเหตุ

/โกรธเคืองกับ

-๕โกรธเคือ งกับ ผูคัด คา นมากอน ไมมีเหตุผ ลใดที่จ ะแกลงเบิกความหรือใหถอยคํากลั่น แกลง
ผูคัด คา น เชื่อ วาพยานผูรอ งเบิกความและใหถอ ยคําตอ คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ไปตามความจริง นอกจากนั้น ปรากฏตามบัน ทึกการใชโทรศัพทเอกสารในสํานวนลําดับที่
๑๒๑ - ๑๓๖ ผูคัดคานโทรศัพทติดตอกับนายเกษมหลายครั้ง สอดคลองกับคําเบิกความและ
บันทึกคําใหการของนายเกษม และคําเบิกความของนางชอลดา จันทรเงิน ภรรยานายเกษม
สวนที่ผูคัดคานนําสืบชั้นไตสวนอางฐานที่อยูโดยมีนายประเวศน และนายสมพงษมาเบิกความ
ในชั้นไตสวนเห็นวา นายประเวศน และนายสมพงษเปนทีมงานของผูคัดคานซึ่งรวมกระทําผิดวย
คําเบิกความของผูคัดคาน นายประเวศน และนายสมพงษจึงเปนเพียงขออางลอย ๆ ไมนาเชื่อถือ
ที่ผูคัดคานเบิกความวา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผูคัดคานโทรศัพทหานายเกษมหลายครั้ง
เรื่องขอใหนายเกษมชวยหาเสียงสนับสนุน แตไมไดรับการตอบรับจากนายเกษม แตผูคัดคาน
ใหถอยคําในชั้น สืบสวนสอบสวนตามเอกสารในสํานวน ลําดับที่ ๑๑๐ วา ประมาณเดือน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๑ นายเกษมโทรศัพทหาผูคัดคานเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นผูคัดคาน
ไมเคยติดตอกับนายเกษมอีก คําเบิกความของผูคัดคานจึงมีพิรุธ ไมนาเชื่อถือ สวนที่ผูคัดคาน
มี น ายฟู กู คํา นายโพธิ์ จตุ แ สน และนายบุ ญ อุ น คํา มาเบิ ก ความสนั บ สนุ น เห็ น ว า
พยานทั้ ง สามปากดั ง กล า วผู คั ด ค า นไม เ คยอ า งเปน พยานไวใ นชั้น สืบ สวนสอบสวนของ
คณะอนุก รรมการผูรอ ง จึง เปน พิรุธ ไมนา เชื่อ ถือ เชน กัน พยานของผูรอ งจึงมีน้ําหนักกวา

/พยานของผูคัดคาน

-๖พยานของผูคัด คา น ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูคัดคานกระทําการฝาฝน มาตรา ๕๑ (๑) ผูรองจึง
มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลอุทธรณภาค ๕ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูคัดคานไดตาม มาตรา ๙๗
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙
จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธรธรณ อยูดี ผูคัดคาน มีกําหนดหนึ่งป
นายกีรติ

เชียงปวน
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