คํ า สั่ ง

คดีหมายเลขดําที่

ลต. ๓ /๒๕๕๕

คดีหมายเลขแดงที่

ลต. ๒ /๒๕๕๖

ในพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย์
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๕
วั น ที่

๒๒ เดื อ น มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช

๒๕๕๖

ความคดี เ ลื อ กตั้ ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ร้อง

นายบุญศักดิ์ วรินทร์รักษ์

ผู้คัดค้าน

ระหว่าง

เรื่อง คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
ผู้ร้องยื่นคําร้องว่า เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลปงประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ในวัน ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตําบลปง
หมายเลข ๑ ต่ อ มาวั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ ผู้ ร้ อ งประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ให้
นายจิ ร ศั ก ดิ์ อุ ส าหะนั น ท์ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น นายกเทศมนตรี ตําบลปง หมายเลข ๒
เป็ น นายกเทศมนตรี ตําบลปง ก่ อ นประกาศผลการเลื อ กตั้ง เมื่อ วัน ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
นายจิร ศัก ดิ์ยื่น คําร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลปง มิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ผู้ร้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วได้ความว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิก า ขณะนางแก้ว มั่น ขัน อยู่ที่บ้า นพัก นายนิรัน ดร์ จันทะนะ

/ซึ่งผู้คัด ค้าน

-2ซึ่งผู้คัดค้านกําหนดให้เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปง เข้ามาถามหานายประทวน มัน่ ขัน
สามีของนางแก้ว แต่นายประทวนไม่อยู่ นายนิรันดร์จึงบอกนางแก้วให้ช่วยเบอร์ ๑ พร้อมกับ
ยื่นธนบัตรฉบับละ ๕๐๐ บาท ๑ ใบ ให้นางแก้ว นางแก้วไม่กล้ารับ นายนิรันดร์จึงวางเงิน
ไว้ทชี่ นั้ วางของในบ้าน วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ นางแก้วเล่าเรือ่ งทีน่ ายนิรนั ดร์นาํ เงินมาซือ้ เสียง
ให้ น ายประทวนทราบ นายประทวนจึงไปปรึก ษานายอภิเชษฐ์ วรรณโกฏิ ต่อมาวัน ที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๔ นายประทวนจึงพานางแก้วไปสถานีตํารวจภูธรปงพบพนักงานสอบสวนแล้ว
แจ้ง เหตุก ารณ์ที่ไ ด้รับ เงิน ซื้อ เสีย งจากนายนิรันดร์พร้อมมอบเงินซื้อเสียงจํานวน ๕๐๐ บาท
เป็นหลักฐานด้วย และเมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นางวารี ศรีคํา
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ผู้ คั ด ค้ า นไปพบนายทองชม พรหมวาทย์ ที่ ร้ า นอาหาร
แล้ ว นายทองชมให้ น างวารี ช่ ว ยหาคนมาลงคะแนนให้ เ บอร์ ๑ นางวารี ห าได้ ๔ คน คื อ
นางคํ า กร กาวิ ล ะ นายแก้ ว กาวิ ล ะ นายธงชั ย กาวิ ล ะ และนางดวงวิ ภ า เพิ่ ม พู น
นายทองชมจึงจดรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้และบอกให้แจกคนละ ๓๐๐ บาท รวมค่าเดินขบวน
๓๐๐ บาท ของนางวารี ด้ ว ย แล้ ว ให้ เ งิ น จํานวน ๑,๕๐๐ บาท แก่ น างวารี ต่ อ มาเวลา
ประมาณ ๑๘ นาฬิ ก า นางวารี ไ ปบ้ า นนางคํากรแล้ ว มอบเงิ น ให้ น างคํากร ๙๐๐ บาท
จากนั้ น นางวารีไปบ้านนางดวงวิภาแล้วมอบเงินให้นางดวงวิภา ๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๔ นายสุรศักดิ์ ซื่อสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปงมาหานางวารีสอบถามเรื่อง
การแจกเงินซื้อเสียง นางวารีจึงรับสารภาพว่าได้แจกเงินซื้อเสียงจริง นายสุรศักดิ์จึง แนะนํา
ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อไม่ต้องรับโทษ จากนั้นนายอภิเชษฐ์และนายจิรศักดิ์รับนางวารีและ
นางคํากรไปสถานีตํารวจภูธรปง และนายสุรศักดิ์ไปบอกนางดวงวิภาว่าถ้ารับเงินซือ้ เสียงให้ไปแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่ต้องรับโทษเพราะคนอื่นที่รับเงินซื้อเสียงไปแจ้งหมดแล้ว นางดวงวิภาจึงไป

/สถานีตํารวจ

-๓สถานีตํารวจภูธรปงแล้วแจ้งเหตุการณ์ที่ได้รับเงินซื้อเสียงจากนางวารี กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ตามทีส่ บื สวนสอบสวนดังกล่าวโดยมีพฤติการณ์เชือ่ ได้วา่ ผูค้ ดั ค้านเป็นผูก้ อ่ สนับสนุน หรือรูเ้ ห็น
เป็น ใจให้น ายนิรัน ดร์ใ ห้เ งินแก่นางแก้วและนายประทวนเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แ ก่
ผู้คัด ค้าน และผู้คัดค้านเป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นายทองชมให้เงินแก่นางวารีเพื่อ
จูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ (๑) เป็นผลให้การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
ตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวกับผูค้ ดั ค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกําหนดเวลาหนึ่งปี
ผู้คัดค้านยื่นคําคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมิได้เป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้
นายนิรนั ดร์ จันทะนะ และนายทองชม พรหมวาทย์ นําเงินไปมอบให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตามคําร้อง
ของผู้ร้องแต่ประการใด แม้ผู้คัดค้านจะเสนอให้นายนิรันดร์และนายทองชมทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ร่วมกับผูค้ ดั ค้าน แต่ผคู้ ดั ค้านมิได้มอบหมายหน้าทีใ่ ห้ดาํ เนินการหาเสียง ทัง้ ผูค้ ดั ค้านห้ามนายนิรันดร์
และนายทองชมกระทําการอั น ผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้คัดค้านจึงมิได้รู้เห็นเป็นใจในการ
กระทําของนายนิรนั ดร์และนายทองชมตามคําร้องของผูร้ อ้ ง และความจริงบุคคลทัง้ สองมิได้มอบเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามคําร้องของผู้ร้องแต่อย่างใด ขอให้ยกคําร้อง
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๕ แผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ไต่ ส วนแล้ ว ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามคําร้ อ ง
คําคัดค้าน คํารับของคูค่ วาม และทางไต่สวนฟังได้ในเบือ้ งต้นว่า เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลปงประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีตาํ บลปง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

/นายกเทศมนตรี

-๔นายกเทศมนตรีตําบลปง หมายเลข ๑ นายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรี ตําบลปง หมายเลข ๒ นายนิ รั น ดร์ จั น ทะนะ เป็ น ผู้ที่ถูก เสนอตัว เป็น
ทีม บริหารของผู้คัดค้าน ตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปง นายทองชม พรหมวาทย์
เป็น ผู้ที่ถูก เสนอตัว เป็น ทีม บริห ารของผู้คัด ค้า น ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลปง และ
นางวารี ศรี คํา เป็น ผู้ช่ว ยหาเสียงของทีม ผู้คัด ค้า น ต่อมาวัน ที่ ๑๕ พฤศจิก ายน ๒๕๕๔
ผู้ ร้ อ งประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ให้ น ายจิ ร ศัก ดิ์เ ป็น นายกเทศมนตรีตําบลปง ก่อนประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายจิรศักดิ์ยื่นคําร้องคัดค้านว่า การเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีตําบลปง มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว
เห็นว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลปง อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้าน
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําวินิจฉัยสั่งการให้ยื่นคําร้องคดีนี้
พิเคราะห์แ ล้ว คดีมีป ระเด็น ที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า นายนิรันดร์ จันทะนะ
นําเงินไปให้นางแก้ว มั่นขัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่
ผู้ร้องมีนางแก้ว มั่นขัน เป็นพยานเบิกความว่า พยานยืนยันตามทีใ่ ห้ถอ้ ยคําต่อคณะอนุกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนซึ่ง พยานให้ถ้อยคําสรุป ว่า เมื่อวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ
๑๗ นาฬิ ก า นายนิ รั น ดร์ เ ข้ า มาในบ้ า นของพยานแล้ ว ถามถึ ง นายประทวนสามี ข องพยาน
พยานตอบว่าไปงานสลากภัต นายนิรันดร์บอกขอให้ช่วยเบอร์ ๑ พร้อมกับนําธนบัตรฉบับละ
๕๐๐ บาท ๑ ใบ ยื่นให้พยาน พยานไม่กล้ารับ นายนิรันดร์จึงวางเงินไว้ที่ชั้นวางของในบ้าน
รุ่งขึ้น วัน ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๖.๓๐ นาฬิกา พยานเล่าเรื่องที่น ายนิรันดร์นําเงิน
มาซื้อเสียงให้นายประทวนฟัง ต่อมาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ พยานทราบจากนายประทวน
ว่าได้ไปปรึกษานายอภิเชษฐ์ วรรณโกฏิ ทีมงานบริหารของนายจิรศักดิ์แนะนําให้นําเงินไปแจ้งต่อ

/พนักงานสอบสวน

-๕พนั ก งานสอบสวน นายประทวนจึ ง พาพยานไปสถานี ตํา รวจแล้ ว แจ้ ง ความในวั น ดั ง กล่ า ว
นายประทวนเป็นพยานเบิกความว่า พยานยืนยันตามที่ให้ถ้อยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนซึ่ง พยานให้ถ้อยคําสรุปว่า วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๖ นาฬิกา
นางแก้ว เล่า ให้ฟัง ว่า นายนิรัน ดร์นําเงิน จํานวน ๕๐๐ บาท มาให้แ ละบอกให้ล งคะแนนให้
ผู้คัด ค้าน พยานจึงบอกให้นําเงินไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ และมีนายอภิเชษฐ์เบิกความเป็นพยาน
ยืนยันตามที่ให้ถ้อยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งพยานให้ถ้อยคําสรุปว่า วันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา พยานกับนายจิรศักดิ์ไปหาเสียงบริเวณหน้าบ้าน
นายประทวนซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันเป็นเวลานาน พบนายประทวนกับนางแก้ว นายประทวนเข้ามา
ถามพยานว่าเบอร์ ๒ ไม่แจกเงินบ้างหรือ เพราะเบอร์ ๑ แจกแล้ว พยานจึงถามว่าใครนําเงิน
มาแจก นายประทวนบอกว่าเมือ่ วานนายนิรนั ดร์นาํ เงินซือ้ เสียงจํานวน ๕๐๐ บาท มาให้นางแก้ว
แล้วพยานกับนายประทวนเดินเข้าไปสอบถามนางแก้ว นางแก้วยืนยันว่านายนิรนั ดร์นาํ เงินซือ้ เสียง
จํานวน ๕๐๐ บาท มาให้ พยานจึงบอกให้ไปแจ้งความ นางแก้วบอกจะปรึกษานายประทวนก่อน
ฝ่ายผู้คัดค้านมีนายนิรันดร์ จันทะนะ เป็นพยานเบิกความว่า พยานยืนยันตามที่ให้ถ้อยคําต่อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนซึ่งพยานให้ถ้อยคําสรุปว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา พยานไม่ได้นาํ เงินจํานวน ๕๐๐ บาท ไปแจกซือ้ เสียงให้แก่นางแก้ว
และนายประทวน เนื่องจากวันเวลาดังกล่าวพยานไปร่วมงานบุญสลากภัตทีบ่ า้ นบุคคลอืน่ เห็นว่า
หากนายนิรันดร์นําเงินไปซื้อเสียงโดยมอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
รับเงินจากนายนิรันดร์น่าจะเป็นผู้ที่นายนิรันดร์ไว้ใจหรือสนิทสนมกับนายนิรันดร์หรือน่าจะมิใช่
เป็นผู้ที่สนิทสนมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายตรงข้าม ที่นางแก้วให้ถ้อยคําว่านายนิรันดร์ถามถึง
นายประทวนแล้วบอกให้ช่วยเบอร์ ๑ พร้อมกับยื่นธนบัตรให้นางแก้วนั้น นางแก้วไม่ได้ตอบรับ

/ว่าจะช่วย

-๖ว่าจะช่ว ยหรือเลือกเบอร์ ๑ ทั้ง นางแก้ว ไม่ก ล้ารับ เงิน ที่น ายนิรัน ดร์ยื่น ให้ ตามทางไต่สวน
ไม่ปรากฏว่านายนิรนั ดร์สนิทสนมกับนางแก้วหรือนายประทวนแต่อย่างใด กลับได้ความจากนางแก้ว
ว่านางแก้วเคยไปทาสี ทําความสะอาด และเคยรับจ้างดายหญ้าที่บ้านนายจิรศักดิ์ กับได้ความ
จากนายประทวนว่านายประทวนเคยรับ จ้างทาสีบ้านให้น ายจิร ศัก ดิ์ และนายประทวนรู้จัก
นายนิรันดร์แต่ไม่สนิทกัน ทั้งได้ความจากนายอภิเชษฐ์ว่ารู้จักคุ้นเคยกันกับนายประทวนมาเป็น
เวลานานแล้ ว ซึ่ ง นายอภิ เ ชษฐ์ เ ป็ น ที ม งานบริ ห ารของนายจิ ร ศั ก ดิ์ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
นายกเทศมนตรีตําบลปงฝ่ายตรงข้ามกับผู้คัดค้าน เชื่อว่านางแก้วและนายประทวนรู้จักสนิทสนม
กับนายจิรศักดิ์ นายนิรันดร์จึงไม่น่าจะกล้านําเงินไปให้แก่นางแก้วโดยวางเงินไว้ที่ชั้นวางของ
ทั้ง ที่นางแก้วไม่กล้ารับเงินดังกล่าวและไม่ได้ตอบรับว่าจะช่วยลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน
นอกจากนั้นที่นายอภิเชษฐ์ให้ถ้อยคําว่า วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา
เมื่อนายอภิเชษฐ์พูดคุยกับนายประทวนและทราบเรื่องที่นายนิรันดร์ให้เงินซื้อเสียงแก่นางแก้วแล้ว
นายอภิเชษฐ์ได้เข้าไปในบ้านพบนางแก้ว นางแก้วรับว่าได้รับเงินซื้อเสียง นายอภิเชษฐ์จึงแนะนํา
ให้ ไ ปแจ้ ง ความนั้ น นายประทวนเบิ ก ความว่ า นายอภิ เ ชษฐ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปพู ด คุ ย กั บ นางแก้ ว
นางแก้วก็ไม่ได้ให้ถ้อยคําว่าในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้พบนายอภิเชษฐ์และรับว่าได้รับเงิน
ซื้อเสียงจากนายนิรันดร์ซึ่งนายอภิเชษฐ์แนะนําให้ไปแจ้งความ แต่ให้ถ้อยคําว่าวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๔ นางแก้วทราบจากนายประทวนว่าไปปรึกษานายอภิเชษฐ์ซึ่งแนะนําให้นําเงินไปแจ้งความ
นายประทวนจึงพานางแก้วไปสถานีตํารวจในวันดังกล่าว ดังนั้นการให้ถ้อยคําของนางแก้วกับ
นายอภิเชษฐ์เกี่ยวกับการที่นางแก้วแจ้งนายอภิเชษฐ์เรื่องการได้รับเงินซื้อเสียงจึงแตกต่างกัน
พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีพิรธุ ไม่นา่ เชือ่ ว่านายนิรนั ดร์ จันทะนะ นําเงินไปให้นางแก้ว มัน่ ขัน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน

/มีประเด็น

-๗มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า นายทองชม พรหมวาทย์ ให้นางวารี ศรีคํา
นําเงินไปให้นางคํากร กาวิละ นายแก้ว กาวิละ นายธงชัย กาวิละ และนางดวงวิภา เพิ่มพูน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่ ผู้ร้องมีบันทึกถ้อยคําพยาน
ของนางวารีที่ใ ห้ถ้อ ยคําต่อคณะอนุก รรมการสืบสวนสอบสวนเป็นพยานซึ่ง นางวารีให้ถ้อยคํา
ยื น ยั น สรุ ป ว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิก า นางวารีไ ด้รับ
โทรศัพท์จากนายทองชมให้ไปพบที่ร้านอาหารเอกชนซึ่งนายทองชมเป็นเจ้าของ เมือ่ นางวารีไปถึง
นายทองชมเรียกเข้าไปในห้องเก็บของแล้วบอกให้นางวารีหาคน ๘ ถึง ๙ คน ไปลงคะแนนให้
เบอร์ ๑ นางวารีนึกได้ว่าเคยสอบถามนางคํากร กาวิละ และนางดวงวิภา เพิ่มพูน ว่าหากมี
คนนําเงิ น มาซื้ อ เสี ย งจะเอาหรื อไม่ ทั้ ง สองคนบอกว่ าเอา นางวารีจึงบอกนายทองชมว่าได้
ประมาณ ๔ คน แล้วบอกชื่อนางคํากร นายแก้ว นายธงชัย และนางดวงวิภา นายทองชม
จดรายชือ่ คนดังกล่าวแล้วบอกให้แจกคนละ ๓๐๐ บาท รวมค่าเดินขบวน ๓๐๐ บาท ของนางวารี
แล้ ว นายทองชมนั บ เงิ น ส่ ง ให้ น างวารี จํานวน ๑,๕๐๐ บาท เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิ ก า
นางวารีไปบ้านนางคํากร นางวารีถามนางคํากรว่าเงินเบอร์ ๑ มาแล้ว เอาไหม นางคํากรตอบว่าเอา
นางวารีนับ เงิน ฉบับ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๙ ใบ ยื่น ให้น างคํากรรับไว้ จากนั้นนางวารี
ไปบ้านนางดวงวิภาซึง่ อยูต่ ดิ กันแล้วยืน่ ธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๓ ใบ ให้นางดวงวิภา
รับไว้ และผู้ร้องมีนางคํากรกับนางดวงวิภาเป็นพยานเบิกความทํานองเดียวกันว่า พยานทั้งสอง
ยื น ยั น ตามที่ ใ ห้ ถ้ อ ยคําต่ อ คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวนซึ่ ง พยานทั้ง สองให้ถ้อ ยคําสรุป
ทํานองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา พยานทั้งสอง
ได้รับเงินจากนางวารีโดยนางวารีบอกให้ช่วยเบอร์ ๑ ด้วย นอกจากนั้นปรากฏตามคําพิพากษา
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๔๒๗/๒๕๕๔ ของศาลจังหวัดพะเยา เอกสารหมาย ร. ๑ ว่า นางวารี

/ถูกพนักงาน

-8ถูกพนักงานอัยการจังหวัดพะเยาฟ้องว่านางวารีรับเงินจากนายทองชมแล้วแจกจ่ายให้แก่นางคํากร
และนางดวงวิภาซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลปงซึ่งนางวารีให้การรับสารภาพ
ฝ่ายผู้คัดค้านมีผู้คัดค้านเป็นพยานเบิกความยืนยันตามที่ให้ถ้อยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนว่า หลังเกิดเหตุพยานเรียกนายทองชมมาสอบถามซึ่งนายทองชมปฏิเสธว่าไม่เคยนําเงิน
ซื้อเสียงไปมอบให้นางวารี เห็นว่า แม้ผู้ร้องไม่ได้นํานางวารีมาเบิกความยืนยันตามที่ให้ถ้อยคํา
ต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน แต่ผู้ร้องมีนางคํากรและนางดวงวิภามาเบิกความยืนยัน
ตามที่ให้ถ้อยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนว่าได้รับเงินจากนางวารีโดยนางวารีบอกให้
ลงคะแนนเลือกตั้ง ช่ว ยผู้คัด ค้า น ซึ่ง ที่น างคํากรและนางดวงวิภาให้ถ้อ ยคําสอดคล้องเจือสม
กับ ที่นางวารีให้ถ้อยคํา อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่นางวารีให้การรับสารภาพในคดีอาญา
ที่น างวารีถูกฟ้องเป็นจําเลยว่านางวารีรับเงินจากนายทองชมแล้วแจกจ่ายให้แก่นางคํากรและ
นางดวงวิภา ส่วนผู้คัดค้านไม่ได้นํานายทองชมมาเป็นพยานยืนยันว่ามิได้มอบเงินให้แก่นางวารี
เพือ่ ให้นาํ ไปซือ้ เสียงตามทีต่ อ่ สูไ้ ว้ในคําคัดค้าน ทีน่ ายทองชมให้ถอ้ ยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนโดยให้ ก ารเป็ น หนั ง สื อ ว่ า ฝ่า ยตรงข้ามข่ม ขู่แ ละว่าจ้า งให้ใส่ร้า ยนายทองชมว่าได้ใช้
ให้ นํา เงินไปซื้อเสียงและสร้างพยานหลักฐานเท็จว่าได้รับเงินจากนายทองชมนั้น ผู้คัดค้านไม่มี
พยานหลักฐานให้รับฟังได้ดังกล่าว พยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ําหนักให้รับฟัง ข้อเท็จจริงเชื่อว่า
นายทองชม พรหมวาทย์ ให้นางวารี ศรีคํา นําเงินไปให้นางคํากร กาวิละ นายแก้ว กาวิละ
นายธงชัย กาวิละ และนางดวงวิภา เพิ่มพูน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้คัดค้าน
มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่า ผู้คัดค้านก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ
ในการทีน่ ายทองชมให้นางวารีนาํ เงินไปให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความเพียงว่า

/นายทองชม

-9นายทองชมเป็นผู้ที่ถูกเสนอตัวเป็นทีมบริหารของผู้คัดค้าน ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลปง
และนางวารีเป็นผูช้ ว่ ยหาเสียงของทีมผูค้ ดั ค้าน พยานหลักฐานของผูร้ อ้ งไม่ปรากฏว่าเงินทีน่ ายทองชม
ให้นางวารีนําไปให้ผู้มีสิท ธิเ ลือกตั้งเป็นของผู้คัดค้านหรือผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้เงิน
ดังกล่าวอย่างไร ทีน่ างวารีให้ถอ้ ยคําต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ปรากฏว่านายทองชม
ระบุวา่ ผูค้ ดั ค้านให้เงินมาหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเงินดังกล่าวอย่างไร กรณีอาจเป็นเรือ่ งทีน่ ายทองชม
ดําเนินการไปเองตามลําพังโดยผู้คัดค้านไม่มีส่วนรู้เห็นเพื่อให้ผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้งซึ่งนายทองชม
จะได้รับประโยชน์ในการเป็นทีมบริหารของผู้คัดค้านตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลปงก็เป็นได้
เมื่อผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อและไม่มีพฤติการณ์ให้เชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการที่นายทองชมให้นางวารีนาํ เงินไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้วา่ ผูค้ ดั ค้านก่อ
สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในการที่นายทองชม พรหมวาทย์ ให้นางวารี ศรีคํา นําเงินไปให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่ผู้ร้องอ้าง กรณีไม่มีเหตุให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านตามคําร้องได้
จึงมีคําสั่งให้ยกคําร้อง
นายราเชนทร์ วัชรพงศ์
นายกีรติ เชียงปวน
นางจุฑามาศ วงศ์ศิวะวิลาส
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