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๑. ฐานความผิดการย้ายบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  มาตรา ๔๓ 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน ๔ คน ย้ำยที่อยู่เข้ำในทะเบียนบ้ำนซึ่งเป็นบ้ำนเช่ำที่ผู้คัดค้ำนเป็นเจ้ำของ 
แต่ในควำมเป็นจริงบุคคลทั้งสี่ก็ยังคงพักอำศัยอยู่ที่บ้ำนเลขท่ีอ่ืน แม้พยำนหลักฐำนของผู้ร้องยังไม่อำจฟังได้ว่ำผู้
คัดค้ำนเป็นผู้ก่อ ผู้สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำร กำรกระท ำดังกล่ำวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้ำน
ย่อมเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ในกำรเลือกตั้งโดยตรง จึงสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์
ภำค ๘ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๑๖๖๒/๒๕๕๑ , ควำมเห็น กกต. ที่ ๒๖/๒๕๕๑) 

๒. ฐานความผิดการย้ายบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  มาตรา ๔๓ 
 ผู้ถูกกล่ำวหำและน้องชำยผู้ถูกกล่ำวหำร่วมกันย้ำยบุคคล ๖ คนเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนของผู้ถูก
กล่ำวหำและน้องชำยโดยมิได้อยู่อำศัยจริงและได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำไม่คัดค้ำน จึงมีหลักฐำน
อันควรเชื่อว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำกำรโดยไม่สุจริตเ พ่ือให้ตนเองได้รับกำรเลือกตั้ง จึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก ำหนดเวลำหนึ่งปี และให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๘ คดีหมำยเลข
แดงท่ี ๑๙๗๔/๒๕๕๑ , ควำมเห็น กกต. ที่ ๓๒/๒๕๕๑) 

๓. ฐานความผิดไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย มาตรา ๕๕ 
  เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ และ     
ผู้คัดค้ำนทรำบผลกำรเลือกตั้งในวันดังกล่ำว ผู้คัดค้ำนจึงมีหน้ำที่ต้องยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยภำยในก ำหนด
เก้ำสิบวัน โดยมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลำนั้นรวมเข้ำด้วยกัน กรณีของผู้คัดค้ำนจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไปซึ่งครบก ำหนดในวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ กำรที่ผู้คัดค้ำนยื่นบัญชีรำยรับและ
รำยจ่ำยในวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๐ จึงเกินก ำหนดเวลำที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่งแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ แม้ตำมเอกสำรจะแจ้งให้     
ผู้คัดค้ำนสำมำรถยื่นบัญชีรำยรับและรำยจ่ำยได้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกำรระบุวันที่ยื่น
ผิดพลำด ก็ไม่เป็นเหตุยกเว้นให้ผู้คัดค้ำนยื่นเกินก ำหนดเวลำตำมกฎหมำยได้ จึงมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่
แทนผู้คัดค้ำน(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๖ คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๕๑/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๘๒/๓ / 
๒๕๕๑)  

๔. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
 แม้ผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งจะไม่มีส่วนได้เสียกับผลกำรเลือกตั้ง แต่ก็เป็นญำติกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคู่แข่งผู้คัดค้ำน และให้กำรว่ำได้โต้เถียงกับน้องสะใภ้เกี่ยวกับเรื่องเงินซื้อเสียงที่ได้จำกหัวคะแนน        
ผู้คัดค้ำน จ ำนวน 3,500 บำทหรือ 3,000 บำทที่หน้ำร้ำนค้ำ ซึ่งแตกต่ำ งจำกน้องสะใภ้ที่ให้ถ้อยค ำต่อ
คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ ไม่เคยมีเรื่องทะเลำะเกี่ยวกับเงินซื้อเสียงเลือกตั้งที่บริเวณหน้ำร้ำนค้ำกับ
ใคร  จึงเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินักที่มีกำรโต้เถียงที่หน้ำร้ำนค้ำเกี่ยวกับกำรให้เงินซื้อเสียงซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมำย   
ทั้งท่ีน้องสะใภ้ที่โต้เถียงก็ไม่มีส่วนได้เสียกับเงินจ ำนวนนั้นและในทำงไต่สวนก็ไม่ได้ควำมว่ำผู้ให้เงิน(หัวคะแนน)
เกี่ยวข้องกับผู้คัดค้ำนอย่ำงไร เมื่อค ำเบิกควำมของผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งยังมีข้อสงสัยและขัดกับเหตุผลหลำย
ประกำร พยำนหลักฐำนยังไม่มีน้ ำหนักอันควรเชื่อว่ำหัวคะแนนให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงไม่มีเหตุที่จะให้มี
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กำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดีหมำยเลขแดงที่ ๓๗๓๒/๒๕๕๑ , 
ควำมเห็น กกต. ที่ ๑๓/๒๕๕๑)  

๕. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
   นำงวนิดำให้กำรว่ำ วันเกิดเหตุ เวลำประมำณ ๑๘ นำฬิกำ พยำนขับรถผ่ำนบ้ำนนำยล้วน 
นำยล้วนเรียกให้เข้ำไปบริเวณหลังบ้ำน แล้วนำยล้วนยื่นเงินให้พยำนบอกว่ำ  “เบอร์ ๑ นำยกเด้อกับเบอร์ ๓ 
อบต.” พยำนรับเงินมำใส่ไว้ในกระเป๋ำโดยมิได้ตรวจนับ ต่อมำเวลำประมำณ ๒๐ นำฬิกำ นำยมำนะสำมีของ
พยำนกลับบ้ำน พยำนเล่ำเรื่องให้ฟังและมอบเงินดังกล่ำวให้ นำยมำนะได้ตรวจนับเงิน แล้วเก็บเงินไว้ แต่    
นำยมำนะกลับให้กำรว่ำ วันดังกล่ำวเวลำประมำณ ๒๐ นำฬิกำ ขณะพยำนอยู่ที่บ้ำนพัก นำงวนิดำกลับจำก
ตลำดมำเล่ำให้พยำนฟังว่ำ ขณะกลับบ้ำนผ่ำนบ้ำนของนำยล้วน นำงวนิดำได้รับเงินจ ำนวน ๘๐๐ บำท นำง
วนิดำเก็บเงินไว้กับตนเองตลอด ต่อมำวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ พยำนไปสอบถำมเอำเงินดังกล่ำวจำกนำงวนิดำ 
แล้วน ำไปแจ้งควำมที่สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอเมืองไว้เป็นหลักฐำน ซึ่งขัดแย้งกัน นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำดูแผนที่
สังเขปบ้ำนของนำงวนิดำกับบ้ำนของนำยล้วนปรำกฏว่ำกำรเดินเข้ำออกบ้ำนของนำงวนิดำไม่ต้องผ่ำนบ้ำนของ
นำยล้วน จึงฟังไม่ได้ว่ำมีผู้แจกเงินเพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้คัดค้ำนตำมค ำร้อง ยกค ำร้อง  (ค ำสั่งศำล
อุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๘๕๖/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๓๗/๒๕๕๑)  

๖. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
  ผู้ร้องมีพยำนเพียงปำกเดียวที่อ้ำงว่ำ ได้รับเงินจำกหัวคะแนนของผู้คัดค้ำนแต่พยำนนี้ได้รับ
กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินจำกครอบครัวของผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้สมัครคู่แข่งผู้คัดค้ำน ส่วนพยำนปำกอ่ืนของ    
ผู้ร้องกลับให้ถ้อยค ำและเบิกควำมท ำนองเดียวกันว่ำ ไม่มีผู้ใดมำซื้อเสียงและไม่เคยเห็นเหตุกำรณ์ขณะมีกำรซื้อ
เสียง ประกอบกับวัน เวลำที่เกี่ยวข้องในหนังสือร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งของผู้ร้องเรียนระบุแตกต่ำงขัดแย้งกับ
ค ำให้กำรของตนเองและพยำนอ่ืน ส่วนกำรบันทึกของประธำนอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนได้ควำมเพียงว่ำมี
กำรแจ้งทำงโทรศัพท์ว่ำมีกำรซื้อเสียงแต่ เมื่อไปตรวจสอบก็ไม่พบเหตุกำรณ์ใดซึ่งง่ำยต่อกล่ำวอ้ำง 
พยำนหลักฐำนจึงมีน้ ำหนักน้อยไม่พอให้รับฟังได้ จึงไม่มีเหตุให้ต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน  ยกค ำร้อง 
(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๖๒๓๑/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๕๙/๒๕๕๑) 

๗. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
ผู้ร้องมีผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งมำเบิกควำมเป็นพยำนเพียงปำกเดียวเท่ำนั้น กำรรับฟังค ำของพยำน

เดี่ยวเช่นนี้ย่อมต้องระมัดระวังเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งได้ควำมจำกพยำนปำกนี้ว่ำ ตัวแทนผู้คัดค้ำนแจกเงินให้แก่พยำน
จ ำนวน ๑,๒๐๐ บำท เป็นธนบัตรฉบับ ๑๐๐ บำท รวม ๑๒ ฉบับ ก ำชับให้พยำนแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในบ้ำนคนละ ๒๐๐ บำท โดยขณะที่ยื่นมีบุคคลอ่ืนรวมทั้งพยำนเพียง ๔ คนเท่ำนั้น หำกตัวแทนผู้คัดค้ำน
ต้องกำรแจกเงินก็น่ำจะแจกเพียง จ ำนวน ๘๐๐ บำทเท่ำนั้น ค ำของพยำนจึงขัดต่อเหตุผล และเป็นกำรแจกต่อ
หน้ำบุคคลอ่ืนอีกถึง ๓ คน หำกตัวแทนผู้คัดค้ำนกล้ำพอที่จะแจกเงินแก่พยำนต่อหน้ำบุคคลอ่ืนจริงแล้ว ก็น่ำที่
จะแจกเงินให้แก่บุคคลเหล่ำนั้นด้วยตนเองเสียทีเดียวซึ่งย่อมมีผลในกำรจูงใจได้ดีกว่ำ นอกจำกนี้พยำนผู้รับเงิน
ไปร้องเรียนโดยมีผู้สมัครคู่แข่งผู้คัดค้ำนเขียนค ำร้องเรียนให้และเป็นผู้พำไป พฤติกำรณ์ดังกล่ำวส่อแสดงให้   



๓ 
 
เห็นว่ำพยำนไม่ได้ไปร้องเรียนด้วยเจตนำสุจริตใจด้วยตนเอง หำกแต่ถูกชักน ำไป นับเป็นข้อพิรุธอีกประกำรหนึ่ง 
แม้จะมีบันทึกถ้อยค ำของพยำนอีก ๔ ปำกที่ให้ถ้อยค ำไว้กับคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนของผู้ร้อง แต่ก็
คงเป็นพยำนบอกเล่ำ มีน้ ำหนักน้อย พยำนหลักฐำนของผู้ร้องยังไม่มีน้ ำหนักแน่นหนำและมั่นคงเพียงพอให้ควร
เชื่อได้ว่ำ มีตัวแทน(หัวคะแนน)ของผู้คัดค้ำนทั้งสองได้กระท ำกำรตำมค ำร้อง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค 
๖ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๓๙๑๕/๒๕๕๑,ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗๒/๒๕๕๑)  

๘. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
เมื่อฝ่ำยผู้คัดค้ำนแถลงติดใจซักถำมพยำนฝ่ำยผู้ร้องที่ได้ให้กำรไว้ต่อคณะอนุกรรมสืบสวน

สอบสวนแต่ในวันสืบพยำนฝ่ำยผู้ร้อง ผู้ร้องไม่น ำพยำนปำกนั้นมำไต่สวน ศำลจึงไม่รับฟังบันทึกพยำนดังกล่ำว
เป็นหลักฐำนในคดีตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและวินิจฉัยคดีฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ 
วรรคสำม นอกจำกนั้นพยำนฝ่ำยผู้ร้องหลำยปำกกลับเบิกควำมปฏิเสธว่ำมิได้เห็นเหตุกำรณ์และไม่มีกำรให้เงิน
ดังที่ปรำกฏตำมบันทึก เหตุที่พยำนให้ถ้อยค ำดังกล่ำวสืบเนื่องจำกผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งว่ำจ้ำงให้กำรปรักปร ำ
ผู้คัดค้ำนและพยำนเหล่ำนี้เข้ำให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนก็สืบเนื่องจำกกำรชักน ำของผู้
ร้องเรียนกำรเลือกตั้ง เมื่อผู้ร้องมิได้น ำผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งมำเป็นพยำนถึงพฤติกำรณ์ที่พยำนดังกล่ำวอ้ำง 
อีกท้ังกำรที่อ้ำงว่ำผู้คัดค้ำนให้เงินแก่นำง ก เวลำ ๑๓ นำฬิกำ และนำย ข เวลำ ๑๗ นำฬิกำ จึงขัดต่อเหตุผลว่ำ
เหตุใดผู้คัดค้ำนจึงต้องให้เงินแก่ทั้งสองต่ำงเวลำกันทั้งที่อยู่หมู่บ้ำนเดียวกัน พยำนหลักฐำนของผู้ร้องยังไม่มี
น้ ำหนักอันควรเชื่อได้โดยสนิทใจว่ำผู้คัดค้ำนได้กระท ำผิดตำมที่ถูกร้อง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๒ คดี
หมำยเลขแดงที่ ๑๖๖๔/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗/๒๕๕๑)  

๙. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
ผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้งอ้ำงว่ำ เป็นผู้รับเงินจำกหัวคะแนนผู้คัดค้ำนเพียงผู้เดียว แต่กลับอ้ำง

วันที่เกิดเหตุ และวันที่เกี่ยวข้องผิดแผกแตกต่ำงไปจำกพยำนปำกอ่ืนที่ตนอ้ำงว่ำเล่ำให้ฟัง ท ำให้เกิดพิรุธ และใน
กำรร้องเรียนผู้ร้องเรียนได้ไปปรึกษำหำรือกับผู้สมัครซึ่งเป็นคู่แข่งในกำรเลือกตั้งกับผู้คัดค้ำนด้วย  ที่ส ำคัญสำมี
ผู้ร้องเรียนให้กำรต่อคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวนอ้ำงว่ำทรำบจำกผู้ร้องเรียนว่ำ  หัวคะแนนนั้นได้ให้เงิน
บุตรสำวตนด้วย แต่ในชั้นพิจำรณำให้กำรว่ำนอกจำกให้เงินบุตรสำวตนแล้วยังให้เงินผู้มีชื่ออ่ืนอีกด้วย ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงที่แตกต่ำงกันมำก โดยที่ในชั้นคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวนไม่ปรำกฏว่ำได้มีกำรสอบปำกค ำ
บุตรสำวหรือผู้มีชื่อนั้นแต่อย่ำงใด ทั้งผู้ร้องเรียนก็ไม่ได้ให้กำรถึงเรื่องดังกล่ำวด้วย ค ำให้กำรของสำมีผู้ร้องเรียน
จึงมีพิรุธน่ำสงสัย นอกจำกนี้กำรที่ผู้ร้องเรียนอ้ำงว่ำ ได้น ำเงินไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดแต่พบเจ้ำหน้ำที่ซึ่งแจ้งว่ำ กำรคืนเงินหลังวันเลือกตั้งจะเป็นควำมผิดนั้น ก็ไม่ปรำกฏว่ำเจ้ำหน้ำที่นั้น 
เป็นใครไม่ได้น ำมำเบิกควำมในชั้นพิจำรณำด้วย ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรกล่ำวอ้ำงลอย ๆ นั้นเอง และส ำหรับชำวบ้ำน
ที่รว่มเดินขบวน จ ำนวน ๓๐๐-๔๐๐คน ก็มีบุตรของคู่แข่งและผู้สมัครในกลุ่มเดียวกับคู่แข่งของผู้คัดค้ำนรวมอยู่
ด้วยที่ส ำคัญหำกอ้ำงว่ำมีกำรซื้อสิทธิขำยเสียงกันมำกจนชำวบ้ำนออกมำเดินขบวนประท้วงกันเช่นนี้น่ำจะต้องมี
พยำนบุคคลอืน่ออกมำยอมรับว่ำได้รับกำรแจกเงินนอกเหนือจำกผู้ร้องเรียนและกำรที่ผู้ร้องน ำสืบว่ำมีกำรแจก
เงินแก่ผู้ร้องเรียนเพียงคนเดียวเท่ำกับผู้คัดค้ำนได้รับคะแนนเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเพียงหนึ่งคะแนนเท่ำนั้น ย่อมไม่
เป็นเหตุส ำคัญที่ท ำให้ผู้คัดค้ำนได้รับกำรเลือกตั้ง จึงไม่มีเหตุให้ต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำนตำม    



๔ 
 
มำตรำ ๙๗ วรรคหนึ่ง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๖ คดีหมำยเลขแดงที่ ๔๔๒/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่ง
กำร กกต. ที่ ๔๘/๒๕๕๑)  

๑๐. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
            ผู้ร้องมีพยำนซึ่งท ำหนังสือร้องเรียนผู้คัดค้ำนทั้งสองเบิกควำมว่ำ ได้รับกำรบอกเล่ำจำกผู้มีชื่อ
ว่ำ มีกำรแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ผู้ร้องไม่น ำผู้มีชื่อนั้นเข้ำเบิกควำม พยำนของผู้ร้องปำกนี้จึงเป็นพยำน
บอกเล่ำ อีกทั้งพยำนอีกสองปำกที่ยืนยันว่ำได้รับแจกเงินก็ไม่ยืนยันว่ำผู้ที่น ำเงินมำแจกแก่พยำนเป็นตัวแทน
หรือหัวคะแนนของผู้คัดค้ำนทั้งสองจริงหรือไม่ รวมทั้งพยำนที่อ้ำงว่ำเป็นผู้บันทึกเสียงค ำพูดของผู้ที่รับว่ำได้กำร
แจกเงิน แต่เมื่อศำลให้พยำนนี้แสดงวิธีกำรบันทึกเสียงกลับไม่สำมำรถบันทึกได้ และข้อควำมที่ถอดจำกเครื่อง
เสียงก็ไม่มีส่วนใดที่พำดพิงหรือส่อแสดงว่ำผู้คัดค้ำนทั้งสองได้แจกเงินซื้อเสียง ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำน
กระท ำกำรฝ่ำฝืน มำตรำ ๕๗(๑) จึงไม่มีเหตุให้ต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำล
อุทธรณ์ภำค ๑ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๗๘/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่  ๘๕/๒๕๕๑)  

๑๑. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
เมื่อผู้ร้องไม่ได้น ำพยำนซึ่งได้บันทึกถ้อยค ำไว้ในชั้นสืบสวนสอบสวนของ กกต. มำเบิกควำมตอบ

ข้อซักถำมเพ่ิมเติมของคู่ควำมและรับรองควำมถูกต้องบันทึกถ้อยค ำพยำน จึงไม่อำจรับฟังบันทึกถ้อยค ำพยำน
ของผู้ร้องนี้เป็นพยำนหลักฐำนแห่งคดีตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ ได้ เมื่อผู้ร้องมีแต่
บันทึกถ้อยค ำพยำนล่วงหน้ำและพยำนบอกเล่ำเท่ำนั้นโดยไม่มีประจักษ์พยำนมำน ำสืบ ข้อเท็จจริงจึงรับฟัง
ไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนได้ให้ตัวแทนหรือหัวคะแนนน ำเงินไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนเลือกผู้คัดค้ำน และ
ส ำหรับพยำนฝ่ำยผู้ร้องที่มำเบิกควำมแต่ปรำกฏว่ำพยำนนั้นเป็นญำติกับผู้สมัครสมำชิสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลซึ่งอยู่ในทีมเดียวกับผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้ง และสำมีของพยำนนี้ก็ได้ช่วยผู้สมัครดังกล่ำวหำเสียงโดยกำร
น ำป้ำยโฆษณำหำเสียงมำติดที่รถของตนด้วย อีกทั้งกำรที่ผู้ที่รับแจกเงินจำกผู้ที่กล่ำวหำว่ำเป็นหัวคะแนนของ  
ผู้คัดค้ำนคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งและอีกคนหนึ่งเป็นญำติพ่ีน้องกับผู้ช่วยหำเสียงซึ่งเป็นพวกเดียวกับ       
ผู้ร้องเรียนกำรเลือกตั้ง จึงไม่น่ำเชื่อว่ำผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นหัวคะแนนจะกล้ำน ำเงินไปให้ผู้ไม่สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งเพรำะไม่มีประโยชน์ต่อผู้คัดค้ำนและไม่น่ำเชื่อว่ำจะกล้ำน ำเงินไปให้แก่ญำติพ่ีน้องของผู้ช่วยหำเสียง
ฝ่ำยตรงข้ำมซึ่งเป็นกำรเสี่ยงต่อกำรถูกร้องเรียนและอำจจะเสียเงินเปล่ำ ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ 
คดีหมำยเลขแดงท่ี ๑๗๙๔/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๑)  

๑๒. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
เมื่อประจักษ์พยำนฝ่ำยพยำนผู้ร้องทั้งสำมปำกเบิกควำมยืนยันข้อเท็จจริง โดยมีรำยละเอียด

เกี่ยวกับวันเวลำและสถำนที่ซึ่งเกิดกำรกระท ำ อีกทั้งบุคคลและธนบัตรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนชัดแจ้งสมเหตุสมผล 
ไม่มีพิรุธ กำรที่ผู้คัดค้ำนต่อสู้ว่ำกำรให้เงินทั้ง ๓ เหตุกำรณ์มีประจักษ์พยำนรู้เห็นเหตุกำรณ์ละ ๑ คน จึงไม่
น่ำเชื่อถือ เห็นว่ำกำรให้เงินดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดอำญำมีโทษถึงจ ำคุก กำรไม่มีพยำนอ่ืนรู้เห็น ไม่ถื อเป็น
พิรุธ และเมื่อประจักษ์พยำนทั้งสำมปำกเบิกควำมยืนยันว่ำได้รับเงินจำกหัวคะแนนของผู้คัดค้ำนต่ำงกรรมต่ำง
วำระกัน ดังนั้นรูปคดีจึงมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้ก่อให้ผู้อ่ืนให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจ



๕ 
 
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้ำน อันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๕๗(๑) 

กำรที่ผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลเกินกว่ำ ๑ ปี นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งนั้น  ตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ ๒๓๙ วรรค ๒ และวรรคท้ำย มิได้ก ำหนดเวลำบังคับให้
ผู้ร้องต้องยื่นค ำร้องภำยใน ๑ ปีนับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งแต่อย่ำงใด  ผู้ร้องจึงยื่นค ำร้องต่อศำลเกินกว่ำ 
๑ ปี นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้งได้ภำยในระยะเวลำอันสมควร 

จึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้คัดค้ำน ๑ ปี และให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบล
ใหม่ แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๓ คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๐๓๑,๕๐๓๒/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร 
กกต. ที่ ๑๖๕/๒๕๕๑)  

๑๓. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
พยำนฝ่ำยผู้ร้องทั้งสำมต่ำงให้กำรว่ำไปที่บ้ำนนำยสนำมด้วยกัน ขณะที่นำยสนำมส่งเงินให้ก็

อยู่ด้วยกันหลังจำกนั้นก็ได้แบ่งเงินกัน แต่พยำนทั้งสำมต่ำงให้กำรแตกต่ำงกันในหลำยข้อเกี่ยวกับสถำนที่รับเงิน
และผู้รับเงินจำกนำยสนำม โดยนำยสมชำยให้กำรว่ำ เห็นนำยสนำมให้เงินแก่นำงนงลักษณ์ที่หน้ำประตูบ้ำนพัก
ยังไม่ได้เข้ำไปในบ้ำนพัก แต่นำงนงลักษณ์กลับให้กำรว่ำ ได้รับเงินจำกนำยสนำมที่ที่รับแขกภำยในบ้ำน และ
นำงพะเยำว์ให้กำรว่ำ นำยสนำมให้เงินแก่พยำนที่บริเวณรั้วบ้ำนพักของพยำน นอกจำกนี้ในเรื่องสีเสื้อของนำย
สนำมในวันนั้น นำยสมชำยและนำงนงลักษณ์ให้กำรว่ำนำยสนำมใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพู แต่นำงพะเยำว์ให้กำรว่ำนำย
สนำมใส่เสื้อยืดสีเหลือง ซึ่งควำมแตกต่ำงของค ำให้กำรของพยำนล้วนเป็นสำระส ำคัญ เมื่อผู้คัดค้ำนให้กำร
ปฏิเสธมำโดยตลอด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่ำนำยสนำมได้ให้เงินแก่พยำนทั้งสำม และส ำหรับกรณีที่นำย
สนำมถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุมนั้น ผู้ร้องไม่ได้น ำสืบว่ำนำงทองหล่อซึ่งถูกระบุว่ำได้รับเงินจำกนำยสนำม คือ
ผู้ใดและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ จึงเป็นพยำนหลักฐำนที่เลื่อนลอยเป็นพิรุธไม่มีน้ ำหนักให้รับฟังได้ อีกทั้ง
นำยสนำมเคยให้กำรต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำไม่เคยรู้จักผู้คัดค้ำนมำก่อนและไม่เคยช่วยผู้
คัดค้ำนหรือบิดำผู้คัดค้ำนในกำรหำเสียงเลือกตั้งเช่นกัน ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำ นำยสนำมได้จัดเตรียมเพ่ือจะ
ให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้ำน ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดี
หมำยเลขแดงที่ ๓๓๒๘/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๗๖/๒๕๕๑)  

 
๑๔. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 

ในชั้นสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  นำยสมำนให้กำรว่ำ นำยหล้ำให้เงิน
จ ำนวน ๖๐๐ บำท กับตนพร้อมทั้งพูดว่ำ หัวละ ๒๐๐ บำท ส ำหรับ ๓ คน ในบ้ำนนำยสมำนให้ลงคะแนนให้ผู้
คัดค้ำน แต่นำยสมำนเบิกควำมในชั้นศำลว่ำ พยำนไม่เคยได้รับเงินจ ำนวน ๖๐๐ บำท จำกนำยหล้ำ ท ำให้
ค ำให้กำรของนำยสมำนในบันทึกถ้อยค ำชั้นสอบสวนขัดกับค ำเบิกควำมในชั้นศำล แต่ผู้ร้องก็มิได้สอบค ำให้กำร
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์ไว้ให้กระจ่ำงชัดว่ำข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร ผู้ร้องคงมีแต่บันทึกค ำให้กำรของ
นำยสมำนซึ่งมีข้อแตกต่ำงกันในสำระส ำคัญที่เป็นพิรุธไม่น่ำเชื่อถือ จึงฟังไม่ได้ว่ำนำยหล้ำกระท ำกำรฝ่ำฝืน 
มำตรำ ๕๗(๑) พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 



๖ 
 

ในส่วนของนำยเย็นเคยให้กำรในชั้นสืบสวนสอบสวนครั้งแรกและครั้งที่ ๒ ว่ำ นำยสมพรให้
เงินตน ๒๐๐ บำท เพ่ือลงคะแนนให้ผู้คัดค้ำน ตนไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้คัดค้ำนแต่ลงคะแนนให้ผู้สมัครหมำยเลข 
๒ และครั้งที่ ๓ นำยเย็นกลับให้กำรว่ำ ในวันเลือกตั้งตนลงคะแนนให้กับหมำยเลข ๓ ซึ่งขัดกันเป็นพิรุธไม่
น่ำเชื่อถือ แต่ผู้ร้องก็มิได้สอบปำกค ำผู้เกี่ยวข้องที่นำยเย็นกล่ำวถึง พยำนหลักฐำนในส่วนของผู้ร้องจึงไม่มี
น้ ำหนัก ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๕ คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๕๙๖/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ 
๑๘๗/๒๕๕๑)  

๑๕. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
กำรที่ผู้คัดค้ำนทั้งหกได้โฆษณำหำเสียงเลือกตั้งโดยจัดท ำและแจกจ่ำยแผ่นพับหำเสียงเลือกตั้ง

และใช้รถยนต์โฆษณำหำเสียงเลือกตั้งมีข้อควำมว่ำ “๖๐ ปี ขึ้นไปให้เบี้ยยังชีพทุกคน” และได้ปรำศรัยหำเสียง
ว่ำ หำกได้รับเลือกตั้งจะให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปทุกคน คนละ ๕๐๐ บำทต่อเดือน 
ซึ่งย่อมรวมถึงผู้สูงอำยุที่ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ     
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๖ ด้วย ถือได้ว่ำเป็นนโยบำยที่ขัดกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๖ กำรประกำศนโยบำยดังกล่ำวจึงไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของผู้คัดค้ำนที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้จริง กำร
โฆษณำและปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนตำมค ำร้องจึงเป็นกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อ พ.ร.บ.กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๕๗(๑) จึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้คัดค้ำนและให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงที่ ๔๖๕/๒๕๕๒ , 
ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗๐/๒๕๕๑)  

๑๖. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
กำรที่นำงสมศรีให้ถ้อยค ำว่ำ ขณะที่ตนอำบน้ ำอยู่ในห้องน้ ำชั้นล่ำงทรำบว่ำผู้คัดค้ำนที่ ๒ มำ

หำนำงวิภำวดีที่บ้ำนชั้น ๒ และให้เงินแก่นำงวิภำวดีซึ่งอยู่บ้ำนคนเดียวนั้น เห็นว่ำเป็นกำรยำกที่บุคคลซึ่งอยู่ใน
ห้องน้ ำชั้นล่ำงของบ้ำนจะทรำบว่ำมีผู้ใดเข้ำมำในบ้ำนของตนจึงต้องรับฟังด้วยควำมระมัดระวัง ส่วนค ำเบิก
ควำมของนำยอิธิพล(ผู้ร้องเรียน)และนำงสมถวิล(ผู้รับเงิน)ที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียดเรื่องสถำนที่ที่มีกำร
พูดคุยกัน จ ำนวนบุคคลที่อยู่ด้วยกัน นอกจำกนี้พฤติกรรมของนำงสมถวิลที่มิได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือมิได้แจ้งควำมต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจด้วยตนเอง ทั้งๆที่ตนเองไปพร้อมกับนำยอิธิพล
ในกำรร้องเรียนและแจ้งควำมด ำเนินคดีแก่ผู้คัดค้ำนจึงเป็นกำรผิดวิสัย ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดี
หมำยเลขแดงที่ ๗๗๙/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗๘/๒๕๕๑)  

๑๗. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
พยำนผู้ร้องปำกนำยนิยม นำงสมเภช นำงจ ำลอง และนำงสงวนเบิกควำมว่ำ ก่อนวันเลือกตั้ง 

๒ วัน ภริยำของผู้คัดค้ำนที่ ๒ แจกเงิน ๓๐๐ บำท ให้แก่นำงสมเภชโดยมีผู้คัดค้ำนที่ ๒ อยู่ด้วย ขณะเดียวกัน
นำงจ ำลองก็ได้รับแจกเงินจำกนำยจุลซึ่งหำเสียงให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ ๑ ด้วย ดังนั้นกำรที่นำงจ ำลองเป็นญำติเกี่ยว
ดองกับนำยนิยมผู้ร้องเรียนแต่นำงจ ำลองมีบุตรชำยคนหนึ่งแต่งงำนกับบุตรสำวของนำยจุล(ตัวแทนผู้คัดค้ำนที่ 



๗ 
 
๑)หำกนำยจุลจะน ำเงินมำแจกแก่นำงจ ำลองเพ่ือให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งแก่ทีมของผู้คัดค้ำนที่ ๑ จึงเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปได้ เมื่อค ำนึงถึงว่ำด้วยเหตุเพียงเพรำะสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งคนละฝ่ำยคงไม่ถึงกับท ำให้นำง
จ ำลองรับงำนมำให้ร้ำยแก่นำยจุลผู้เกี่ยวดองเป็นญำติของตน ค ำเบิกควำมของนำงจ ำลองจึงช่วยสนับสนุนค ำ
เบิกควำมของนำงสมเภชว่ำ ได้รับกำรแจกเงินจำกภริยำของผู้คัดค้ำนที่ ๒ นับได้ว่ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ
ภริยำของผู้คัดค้ำนที่ ๒ กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้งนี้ จึงมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลใหม่แทนผู้คัดค้ำนที่ ๑ และให้มีกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหม่แทนผู้คัดค้ำน
ที่ ๒ กับให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำนที่ ๒ มีก ำหนด ๑ ปี (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๗ คดีหมำยเลข
แดงท่ี ๑๖๑๖/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๕๔/๒๕๕๑) 

๑๘. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
   กรณีกล่ำวหำว่ำ นำงแดงกับนำยเชิดชัยเป็นหัวคะแนนให้แก่ผู้คัดค้ำนนั้น ผู้ร้องไม่มี
พยำนหลักฐำนใดมำพิสูจน์ ล ำพังกำรที่บุคคลทั้งสองรู้จักกับผู้คัดค้ำนไม่อำจสรุปข้อเท็จจริงว่ำทั้งสองเป็น
หัวคะแนนให้ผู้คัดค้ำน ส่วนพฤติกำรณ์กำรซื้อเสียง ตำมค ำให้กำรของนำงศรีจันทร์กับนำงสวิตตำให้กำร
เหมือนกันว่ำทั้งนำงแดงกับนำยเชิดชัยมำที่บ้ำนแล้วมอบเงินให้ จึงเป็นกำรอ้ำงเหตุที่เกิดในที่รโหฐำนซึ่งมีเฉพำะ
แต่ผู้ที่อยู่ร่วมในขณะนั้นเท่ำนั้นที่จะทรำบได้ จึงง่ำยแก่กำรกล่ำวอ้ำงเมื่อทั้งนำงแดงกับนำย เชิดชัยต่ำงให้กำร
ปฏิเสธว่ำไม่ได้เป็นหัวคะแนนของผู้คัดค้ำน ทั้งไม่เคยมอบเงินให้ซื้อเสียงให้แก่นำงศรีจันทร์กับนำงสวิตตำ ล ำพัง
แต่เพียงค ำให้กำรปำกต่อปำกยันกันดังกล่ำวโดยปรำศจำกพยำนหลักฐำนอ่ืนสนับสนุน จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับ
ฟังได้ว่ำมีกำรซื้อเสียงเกิดขึ้นจริง ส่วนกำรไปแจ้งควำมไว้นั้น เจ้ำพนักงำนต ำรวจก็ไม่ได้สอบสวนว่ำเป็นควำม
จริงหรือไม่ ยกค ำร้อง(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๕ คดีหมำยเลขแดงที่ ๙๘๘/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ 
๑๖๑/๒๕๕๑)  

๑๙. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
ในชั้นพิจำรณำนำยผ่ำนเบิกควำมว่ำ วันเกิดเหตุพยำนไม่ได้โทรศัพท์ไปหำนำยพรมมำเพ่ือแจ้ง

เรื่องที่ผู้คัดค้ำนแจกเงิน ๒๐๐ บำท ซึ่งขัดแย้งกับบันทึกค ำให้กำรของตนเอง และยังขัดแย้งกับค ำเบิกควำมใน
ชั้นพิจำรณำของนำยพรมมำที่เบิกควำมว่ำวันเกิดเหตุ นำยสุพัดเป็นคนโทรศัพท์มำแจ้งพยำนว่ำ ผู้ คัดค้ำนแจก
เงิน ๒๐๐ บำท หลังจำกนั้นประมำณ ๑๕ นำที นำยผ่ำนก็โทรศัพท์มำแจ้งเรื่องดังกล่ำวให้พยำนทรำบ 
นอกจำกนี้นำยผ่ำนได้เบิกควำมเกี่ยวกับลักษณะกำรแจกเงินของผู้คัดค้ำนว่ำ ผู้คัดค้ำนควักเงินออกมำแล้วน ำ
เงินแจกทุกคนในกลุ่มคนละ ๒๐๐ บำทแต่ไม่มีใครยอมรับเงิน ซึ่งขัดแย้งกับพยำนปำกอ่ืนของผู้ร้องคือ       
นำยบุญช่วย นำยบุญไตร นำยค ำพันธ์ นำยปำน ที่ให้กำรในท ำนองว่ำ ผู้คัดค้ำนให้นำยสุพัดเป็นคนรับเงิน
โดยตรง ผู้คัดค้ำนมิได้แจกเงินให้ทุกคนดังค ำเบิกควำมของนำยผ่ำน ค ำให้กำรของนำยผ่ำนจึงมีข้อพิรุธหลำย
ประกำร ท ำให้ไม่มีน้ ำหนักรับฟังได้ ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงที่ ๔๕๔๕/๒๕๕๒ , 
ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๒๑๗/๒๕๕๑) 

๒๐. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 



๘ 
 

นำยต่วนเบิกควำมว่ำ นำยทองหล่อจะได้พูดหำเสียงตำมที่ผู้ร้องกล่ำวหำหรือไม่ จ ำไม่ได้เพรำะ
นำนมำแล้ว และขณะที่นำยท่องหล่อพูดพยำนมองไม่เห็นผู้คัดค้ำน นำงสมใจเบิกควำมว่ำ วันเกิดเหตุพยำน
ไม่ได้ไปร่วมงำนวัดเพียงแต่มีบ้ำนอยู่ข้ำงวัด ได้ยินเสียงพูดของนำยทองหล่อผ่ำนเครื่องขยำยเสียง และในวันเกิด
เหตุไม่เห็นผู้คัดค้ำนเลย ส่วนนำยทองพูนเบิกควำมว่ำ นำยทองหล่อพูดปรำศรัยตอนเวลำประมำณ ๑๒ นำฬิกำ 
ส่วนผู้คัดค้ำนมำวัดประมำณ ๑๐ นำฬิกำ และกลับออกไปประมำณ ๑๑ นำฬิกำ ดังนี้ พยำนหลักฐำนของผู้ร้อง
ไม่มีน้ ำหนักให้รับฟังได้ว่ำ ผู้คัดค้ำนได้อยู่ในวัดขณะที่นำยทองหล่อพูดผ่ำนเครื่องขยำยเสียง ทั้งไม่มีหลักฐำนใด
ที่จะพิสูจน์เชื่อมโยงหรือแสดงให้เห็นว่ำ ผู้คัดค้ำนมีส่วนเป็นผู้สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้นำยทองหล่อ(สำมี
ของนำงนภำพรซึ่งเป็นอำของผู้คัดค้ำน)พูดผ่ำนเครื่องขยำยเสียงด้วยถ้อยค ำตำมที่ผู้ร้องกล่ำวหำ จึงยกค ำร้อง  
(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๓๖๗๘/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๒๙/๒๕๕๑) 

๒๑. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
กำรที่นำงสำวบุญเพ็งให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ วันที่ ๕ เมษำยน 

๒๕๕๑ เวลำ ๑๕ นำฬิกำ นำยสยำมยื่นเงินให้ ๒๐๐ บำท พร้อมทั้งพูดว่ำ “ช่วยเรำหน่อยให้เลือกผู้สมัครนำยก 
อบต เบอร์ ๑”และพยำนยังเบิกควำมยืนยันต่อศำลอีกว่ำ เงินที่ได้รับแจกจ ำหมำยเลขได้ว่ำ ศูนย์สี่และสำมหก 
ซึ่งศำลตรวจสอบเงินแล้วมีหมำยเลขสองตัวท้ำยตรงกับที่พยำนเบิกควำม นอกจำกนี้นำงสังวรและนำงบัวไลให้
กำรว่ำ ในวันเดียวกันนั้น เวลำ ๑๗ นำฬิกำ นำยสมำนได้ให้เงินแก่บุคคลทั้งสองคนละ ๒๐๐ บำท พร้อมทั้งพูด
ว่ำ “ช่วยเรำหน่อย ช่วยนำยกเบอร์ ๑ ส่วนเบอร์ ๒ บ้ำนเรำช่วยมำกแล้ว”ซึ่งนำงสังวรให้กำรอีกว่ำ ก่อนไปบ้ำน
นำยสยำม นำยสยำมได้สอบถำมหมำยเลขโทรศัพท์ของพยำน พยำนจึงบอกไป สอดคล้องกับนำงสำวประภัสสร
(บุตรนำงสังวร)ทีใ่ห้กำรยืนยันต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ นำยสยำมได้โทรศัพท์มำหำนำงสังวร ใน
วันเดียวกันนั้นเวลำ ๑๗ นำฬิกำเศษ ส่วนนำยสยำมอ้ำงว่ำตำมวันเวลำดังกล่ำว ตนคุยกับนำยอุทัยทั้งช่วงเช้ำ
และบ่ำย แต่นำยอุทัยกลับเบิกควำมต่อศำลว่ำไม่ได้พูดคุยกับนำยสยำมแต่อย่ำงใด จึงเป็นพิรุธ ค ำคัดค้ำนของผู้
คัดค้ำนฟังไม่ขึ้น จึงมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๓ คดีหมำยเลขแดงที่ 
๓๙๙๓/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๒๐๘/๒๕๕๑)  

๒๒. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
แม้นำงบุญรอด นำงรสสุรินทร์และนำงรสสุคนธ์จะเป็นแม่ลูกกันแต่ก็ไม่มีข้อระแวงสงสัยว่ำ แต่

ละคนจะมีอิทธิพลต่อกันเป็นเหตุให้อีกคนจ ำต้องเบิกควำมไปตำมที่ตนต้องกำร นำงบุญรอดกับพวกเป็นเพียง
ประชำชนธรรมดำไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ เป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนให้แก่ฝ่ำยใดและต่ำงยืนยันตรงกันว่ำ นำย
สุรชัยเป็นผู้น ำเงิน ๒,๐๐๐ บำท มำมอบให้กับนำงบุญรอด ทั้งนำงบุญรอดกับพวกไม่มีสำเหตุโกรธเคืองกับนำย
สุรชัยหรือผู้คัดค้ำนที่ ๑ ถึง ๘ มำก่อน ไม่มีเหตุควรระแวงสงสัยว่ำจะเป็นกำรปรักปร ำนำยสุรชัยกับพวก จึงรับ
ฟังได้ว่ำนำยสุรชัยน ำเงินไปให้นำงบุญรอดกับนำงรสสุรินทร์  
 เมื่อไม่ปรำกฏว่ำนำงอัญชลีพรกับพวกเป็นผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนนให้กับผู้ใด จึงไม่มีเหตุผล
ที่นำงอัญชลีพรจะกล้ำปั้นแต่งเรื่องเท็จเพ่ือปรักปร ำผู้คัดค้ำนที่ ๑ ถึง ๙ กับพวก เพียงเพ่ือหวังให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภำยนอกและท ำร้ำยผู้มีพระคุณต่อตนเองและ
ครอบครัวที่ให้ค้ำขำยก๋วยเตี๋ยวอยู่บริเวณหน้ำบ้ำนผู้คัดค้ำนที่ ๙ ซึ่งเป็นสำมีของนำงณัฐพร(ซึ่งนำงณัฐพรถูกร้อง



๙ 
 
ว่ำให้เงินแก่นำงอัญชลีพร ๒,๐๐๐ บำท)เป็นเวลำนำนหลำยปี พยำนหลักฐำนของผู้ร้องในข้อนี้รับฟังได้ แม้ไม่
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้คัดค้ำนทั้งสิบสองคนเป็นผู้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำดังกล่ำว แต่      
นำยสุรชัยเป็นสำมีของผู้คัดค้ำนที่ ๓ และนำงณัฐพรเป็นภริยำของผู้คัดค้ำนที่ ๙ เป็นผู้มอบเงินให้แก่บุคคลทั้ง
สอง จึงมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำนที่ ๑ ถึง ๑๒ (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๘ คดีหมำยเลขแดงที่ 
๒๕๒๖/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๔๒/๒๕๕๑) 

๒๓. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
ในชั้นพิจำรณำผู้ ร้องมี เ พียงนำยสุพจน์มำเบิกควำมยืนยันบันทึกถ้อยค ำที่ ให้ ไว้ต่อ

คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวน แต่พยำนปำกนี้เป็นเพียงพยำนชั้นที่สองและเป็นพยำนบอกเล่ำ มิใช่
ประจักษ์พยำนที่รู้เห็นเหตุกำรณ์ขณะที่มีกำรเสนอเงินให้แก่นำยสงกำและนำงสำวพรรณี แม้บันทึกถ้อยค ำของ
นำยสุพจน์ที่ส่งศำลซึ่งพยำนได้เบิกควำมรับรองแล้วถือว่ำ เป็นพยำนหลักฐำนในคดีก็ตำม แต่ค ำเบิกควำมของ
พยำนปำกนี้รวมทั้งค ำให้กำรที่พยำนอื่นได้ให้ไว้ต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนโดยล ำพังย่อมไม่มีน้ ำหนัก
มั่นคงให้รับฟังเป็นควำมจริงได้อย่ำงสนิทใจ ในข้อนี้ผู้คัดค้ำนน ำสืบโต้แย้งว่ำ ทั้งนำยสมพรและนำงสำวพรรณี
เป็นหัวคะแนนของนำยสุพจน์ ดังนี้เมื่อผู้ร้องไม่สำมำรถน ำนำยสมพรและนำงสำวพรรณีที่อ้ำงว่ำเป็นประจักษ์
พยำนที่รู้เห็นมำเบิกควำมยืนยันว่ำ นำยทองมุกเสนอให้เงินแก่นำยสมพรและนำยสงกำเสนอให้เงินนำงสำว
พรรณี ล ำพังค ำให้กำรของนำยสมพรและนำงสำวพรรณีในชั้นสอบสวนดังที่กล่ำวอ้ำงมำในค ำร้อง เป็นเพียง
พยำนประกอบพยำนหลักฐำนอ่ืนจึงชอบที่ศำลจะปฏิเสธที่จะรับฟังค ำให้กำรของบุคคลทั้งสอง เมื่อพยำนผู้
คัดค้ำนเบิกควำมสอดคล้องต้องกัน ย่อมมีน้ ำหนักน่ำเชื่อถือกว่ำพยำนหลักฐำนของผู้ร้อง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำล
อุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๑๐๕/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๗๕/๒๕๕๑) 

๒๔. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีจัดท า ให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๑) 
   แม้บันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำจะไม่มีรำยละเอียดว่ำผู้สนับสนุนผู้คัดค้ำนน ำเงินไปแจกให้แก่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งคนใด แต่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้คัดค้ำนได้น ำพยำนมำให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวน
สอบสวนในข้อกล่ำวหำได้ถูกต้อง ดังนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่ำผู้คัดค้ำนทรำบรำยละเอียดแห่งข้อกล่ำวหำเป็นอย่ำง
ดีและสำมำรถต่อสู้คดีได้ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำจึงชอบด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน
สอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.๒๕๕๐ และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ 
๒๔ แล้ว ส่วนกำรสอบสวนพยำนของผู้ร้องและพยำนของผู้คัดค้ำนในสถำนที่แตกต่ำงกันไม่ใช่สิ่งส ำคัญ  
 กำรที่นำงสำวสุดำรัตน์ซึ่งเป็นประจักษ์พยำนเพียงปำกเดียวที่อ้ำงว่ำ ได้รับเงินซื้อเสียงจำก 
นำยอ ำพร ๑๐๐ บำท จึงต้องรับฟังด้วยควำมระมัดระวัง เมื่อนำงสำวสุดำรัตน์ตอบทนำยควำมผู้คัดค้ำนว่ำ 
พยำนรู้จั กกับนำยอ ำพรแต่ ไม่สนิทสนมกัน แต่กลับปรำกฏในบันทึกถ้อยค ำของพยำนที่ ให้ ไว้กับ
คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ รู้จักกับนำยอ ำพรมำ ๗ - ๘ ปี สนิทสนมกันดี และได้เบิกควำมว่ำ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๕๑ เวลำประมำณ ๑๓ นำฬิกำ นำยอ ำพรมำที่อู่รถยนต์ของพยำนยื่นเงินให้พยำน 
๑๐๐ บำท แต่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำวันเกี่ยวกับคดีว่ำ พยำนแจ้งควำมไว้ว่ำได้รับเงินจำกนำยอ ำพรเมื่อวันที่ 
๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ซึ่งไม่ตรงกันและมีข้อน่ำสังเกตว่ำเหตุใดพยำนจึงต้องน ำเรื่องที่ได้รับเงินซื้อเสียงไปแจ้ง
ให้นำยวิศณุทรำบ ทั้งที่ควรจะต้องไปแจ้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจ



๑๐ 
 
ในทันทีท่ีได้รับเงินซื้อเสียงแต่กลับเพ่ิงไปแจ้งควำมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๑ หลังจำกมีกำรเลือกตั้งแล้ว 
๒ - ๓วัน และได้ตอบทนำยควำมผู้คัดค้ำนว่ำ ในวันเลือกตั้งพยำนไปเลือกตั้งเบอร์ ๒ นำยวิศณุผู้ร้องเรียนกำร
เลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่ำ พยำนเป็นผู้สนับสนุนนำยวิศณุ ดังนั้นผู้คัดค้ำนจึงไม่น่ำจะแจกเงินให้แก่พยำนซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนฝ่ำยตรงข้ำมอันจะถูกร้องเรียนได้โดยง่ำย จึงไม่อำจรับฟังได้ว่ำนำยอ ำพรแจกเงินให้แก่ นำงสำว   
สุดำรัตน์ 
  ส่วนกรณีนำยปิยะมงคล ให้เงินซื้อเสียง ๖๐๐ บำท แก่นำยสุรศักดิ์ เพ่ือแบ่งให้คนในบ้ำนอีก 
๕ คน หรือไม่ เห็นว่ำ พยำนปำกนำยสุรศักดิ์เบิกควำมว่ำ ภำยในบ้ำนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๖ คน แต่ไม่ปรำกฏ
หลักฐำนว่ำ ๖ คนนั้น มีใครบ้ำง และเมื่อได้รับเงินแล้วหลังจำกกำรเลือกตั้ง ๒ – ๓ วัน ได้เล่ำให้นำยหนุ่ยฟัง 
นำยหนุ่ยได้แนะน ำให้ไปแจ้งควำมพยำนจึงได้ไปแจ้งควำมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๑ และได้ควำมจำก
พยำนผู้ร้องปำกนำยสุเทพเบิกควำมตอบทนำยควำมผู้คัดค้ำนว่ำ พยำนเป็นทีมงำนสนับสนุนกำรเลือกตั้งในครั้ง
นี้ของนำยวิศณุนอกจำกนี้มีนำยส ำรำญ นำยสุรศักดิ์ และนำงสำวสุดำรัตน์  มำช่วยหำเสียงด้วย เชื่อว่ำนำย    
สุรศักดิ์เป็นผู้สนับสนุนนำยวิศณุในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนั้น หำกผู้คัดค้ำนจะน ำเงินไปแจกชำวบ้ำนคงไม่น ำไป
แจกแก่ผู้สนับสนุนคู่แข่งฝ่ำยตรงข้ำม จำกเหตุผลดังวินิจฉัยมำข้ำงต้นจึงไม่อำจรับฟังได้ว่ำนำยปิยะมงคลแจก
เงินให้แก่นำยสุรศักดิ ์

ส่วนกรณีนำยเจตให้เงินซื้อเสียง ๑๐๐ บำท แก่นำงสำวพิกุลหรือไม่ เห็นว่ำ พยำนผู้ร้องปำก
นำยเรวัตรให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ นำงสำวพิกุลไปพบนำยวิศณุเวลำเที่ยงวัน( ๑๒ 
นำฬิกำ) นำงสำวพิกุลให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ ไปพบนำยวิศณุเวลำ ๑๕ นำฬิกำ จึง
เป็นข้อแตกต่ำงกัน และเหตุใดเม่ือได้รับเงินซื้อเสียงจึงต้องไปขอพบนำยวิศณุ หำกนำงสำวพิกุลไม่พอใจที่มีกำร
ซื้อเสียงก็น่ำจะไปแจ้งควำมแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ทันที แต่เพ่ิงไปแจ้งควำมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๕๑ หลังจำกที่มีกำรเข้ำพบนำยวิศณุแล้ว และพยำนผู้ร้อง
ปำกนำยสุเทพเบิกควำมยืนยันว่ำ นำงสำวพิกุลเป็นผู้สนับสนุนกำรหำเสียงให้แก่นำยวิศณุในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 
ดังนั้น หำกผู้คัดค้ำนจ้ำงให้หัวคะแนนมำแจกเงินชำวบ้ำน คงไม่มำแจกให้แก่ผู้สนับสนุนคู่แข่งของตนเอง ส่วนที่
นำงสำวพิกุลถูกด ำเนินคดีในข้อหำรับเงินในกำรซื้อเสียง ตำมส ำเนำค ำพิพำกษำอำญำหมำยเลขแดง ๙๔๘/
๒๕๕๑ ของศำลจังหวัด ก็ไม่ปรำกฏในค ำพิพำกษำว่ำนำงสำวพิกุลรับเงินจำกนำยเจต จึงรับฟังไม่ได้ว่ำนำยเจต
แจกเงินให้แก่นำงสำวพิกุล ๑๐๐ บำท ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๖ คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๙๔/๒๕๕๓ , 
ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๘๖/๒๕๕๑)  
๒๕. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๒) 

กำรที่นำยสมภพ(บิดำนำยพิทักษ์สิทธิ์)จัดสร้ำงศำลำกำรเปรียญส ำนักสงฆ์ แต่เมื่อไม่ปรำกฏ
พยำนหลักฐำนว่ำ ผู้คัดค้ำน นำยพิทักษ์สิทธ์(ผู้มีรูปในป้ำยโฆษณำหำเสียงเป็นที่ปรึกษำผู้คัดค้ำน) นำยอดิศักดิ์(ผู้
มีรูปในป้ำยโฆษณำหำเสียงเป็นเลขำนุกำรผู้คัดค้ำน) และผู้สมัครทีมผู้คัดค้ำนร่วมกันหำเสียงกับผู้ใดในบริเวณ
ส ำนักสงฆ์ท่ีก่อสร้ำงศำลำกำรเปรียญเพ่ือให้ได้รับเลือกตั้งและจำกข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำ ผู้คัดค้ำนร่วมกับนำย
พิทักษ์สิทธ์และนำยอดิศักดิ์เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงศำลำกำรเปรียญอย่ำงไรหรือเข้ำไปหำเสียงหรือหำ
ประโยชน์เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงหรือควำมนิยมอย่ำงไร ส่วนดำบต ำรวจปรมัตถ์เพียงกล่ำวอ้ำงลอยๆว่ำ ทรำบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงศำลำกำรเปรียญจำกคนงำนหรือชำวบ้ำนโดยไม่ทรำบว่ำเป็นใคร พยำนหลักฐำนของ



๑๑ 
 
ผู้ร้องในส่วนนี้จึงมีน้ ำหนักน้อย ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๙ คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๘๙๙/๒๕๕๑ , ค ำ
วินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๕๒/๒๕๕๑)  

๒๖. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๒) 
ผู้ร้องเสนอบันทึกถ้อยค ำพยำนของนำงวรรณำ นำยไพรัช และนำงชุติมำ พยำนในที่เกิดเหตุที่

ยืนยันได้ควำมว่ำ ขณะที่นำยวัฒนำก ำลังใช้รถแทรกเตอร์ไถปรับพ้ืนที่อยู่นั้นผู้คัดค้ำนกับนำยไพโรจน์ได้เดินทำง
ไปที่ดินที่เกิดเหตุ ผู้คัดค้ำนพูดเรื่องกำรน ำรถแทรกเตอร์มำไถปรับพ้ืนที่ให้และพูดถึงกำรจัดหำงบประมำณเพ่ือ
น ำมำพัฒนำพ้ืนที่แห่งนี้พร้อมแนะน ำตัวกับชำวบ้ำนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ก ำลังดูกำรไถปรับพ้ืนที่ให้ช่วยลงคะแนน
เสียงให้แก่ผู้คัดค้ำน ส่วนผู้คัดค้ำนเสนอพยำนหลักฐำนว่ำ นำยไพโรจน์เป็นผู้ขอให้นำยนิรันดร์สมำชิกสภำ
เทศบำลด้วยกันน ำรถแทรกเตอร์ไปไถปรับพ้ืนดินในครั้งนี้ ตำมค ำขอของนำยวีระพจน์และนำงวรรณำ 
ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้น ำรถแทรกเตอร์ไปไถปรับพ้ืนที่ อันเป็นกำรให้ประโยชน์โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมแก่ชุมชนหรือมีส่วนรู้เห็นในกำรกระท ำดังกล่ำว ส่วนข้อกล่ำวหำที่ว่ำ ผู้คัดค้ำนแนะน ำตัวกับชำวบ้ำน
ให้ช่วยลงคะแนนสนับสนุนตนเองหำกได้รับเลือกตั้งแล้วจะจัดหำงบประมำณเพ่ือน ำมำพัฒนำที่ดินดังกล่ำวนั้น 
เห็นว่ำนำยไพโรจน์และนำงชุติมำให้ถ้อยค ำและเบิกควำมว่ำ ผู้คัดค้ำนพูดกับนำงวรรณำว่ำ “หลังจำกไถปรับพ้ืน
ที่ดินแล้ว จะน ำตำข่ำยมำกั้นไม่ให้สุนัขเข้ำมำถ่ำยอุจจำระและจะน ำหญ้ำมำปลูกให้ด้วย”และนำงวรรณำได้พูด
ตอบผู้คัดค้ำนว่ำ “อย่ำเพิ่งเลยให้ได้ สจ. เสียก่อนค่อยมำท ำ”และนำงชุติมำยังให้กำรอีกว่ำ นำงวรรณำแนะน ำผู้
คัดค้ำนกับนำงนำงสุนันทำว่ำ จะเป็นผู้สมัคร สจ.และผู้คัดค้ำนได้ขอให้นำงสุนันทำลงคะแนนเสียงให้ แต่ตำม
บันทึกถ้อยค ำพยำนที่อยู่ ในเหตุกำรณ์คนอ่ืนกลับไม่ได้ให้กำรยืนยันเช่นที่พยำนทั้งสองยืนยัน  โดยเฉพำะ      
นำงวรรณำยังให้กำรปฏิเสธค ำให้กำรที่ได้ให้กำรไว้ต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำเป็นค ำให้กำรที่ไม่
ตรงกับควำมเป็นจริง นอกจำกนี้คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนก็มิได้สอบค ำให้กำรนำงสุนันทำที่ถูกระบุว่ำ
อยู่ในเหตุกำรณ์ประกอบส ำนวนกำรสอบสวนไว้ ทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยไพโรจน์และนำงชุติมำกับ          
ผู้ร้องเรียนเห็นว่ำ บุคคลทั้งสองมีควำมคุ้นเคยกับผู้ร้องเรียนและเป็นผู้ช่วยขับรถหำเสียงให้แก่ผู้ร้องเรียน 
ค ำให้กำรของพยำนทั้งสองจึงต้องฟังด้วยควำมระมัดระวัง พยำนหลักฐำนของผู้คัดค้ำนที่น ำมำสืบจึงมีน้ ำหนัก
น่ำเชื่อถือกว่ำพยำนของผู้ร้อง ข้อกล่ำวหำของผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ได้เช่นกัน ปัญหำข้อสุดท้ำย ผู้คัดค้ำนให้เงิน  
๑,๐๐๐ บำทแก่นำยวัฒนำและสัญญำว่ำจะให้เงินค่ำจ้ำงอีก ๑,๕๐๐ บำทแก่นำยวัฒนำ หลังจำกที่ท ำงำนเสร็จ
แล้วหรือไม่ ผู้ร้องเสนอบันทึกค ำพยำนของนำยไพรัชและนำงชุติมำที่ให้กำรแต่เพียงว่ำ เห็นผู้คัดค้ำน
ล้วงกระเป๋ำกำงเกงแล้วยื่นมือไปที่คนขับรถ ไม่ทรำบว่ำผู้คัดค้ำนยื่นอะไรให้กับคนขับรถ เมื่อพยำนปำกนำย
วัฒนำเบิกควำมว่ำ พยำนยืนยันว่ำบันทึกถ้อยค ำของพยำนที่ผู้คัดค้ำนอ้ำงส่ งมีข้อเท็จจริงถูกต้องยิ่งกว่ำบันทึก
ถ้อยค ำของพยำนที่ผู้ร้องอ้ำงส่ง ข้อกล่ำวหำของผู้ร้องจึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๒ 
คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๘๓๐/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๘๓/๒๕๕๑) 

๒๗. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีให้ เสนอให้ฯ มาตรา ๕๗(๒) 
   กำรที่ผู้คัดค้ำนในฐำนะนำยก อบต. ได้ท ำสัญญำจัดจ้ำงร้ำนประสิทธิ์ก่อสร้ำงปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังทำงสำธำรณะก่อนสิ้นสุดกำรด ำรงต ำแหน่งเพียง ๑๗ วัน โดยไม่ปรำกฏว่ำเป็นเรื่องจ ำเป็น
เร่งด่วนต้องด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชน และไม่ปรำกฏว่ำพยำนผู้ ร้องเคยมีสำเหตุโกรธเคืองกับ 



๑๒ 
 
ผู้คัดค้ำนมำก่อน และผู้คัดค้ำนมิได้โต้แย้งว่ำพยำนดังกล่ำวเป็นผู้แทนหรือหัวคะแนนของผู้สมัครรำยอ่ืน พยำน 
ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนได้เสียในผลกำรเลือกตั้ง เชื่อว่ำคงไม่กล้ำเบิกควำมอันเป็นเท็จต่อศำลเพ่ือใส่ร้ำยปรักปร ำ        
ผู้คัดค้ำน เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ นำยควนสนิทสนมกับสำมีผู้คัดค้ำน นำงสำวสวยเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  
ผู้คัดค้ำนหำเสียง และบุคคลทั้งสองได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร/ผู้แทนชุมชนในกำรตรวจกำรจ้ำง แต่กลับน ำ
ดินลูกรังไปถมให้แก่ชำวบ้ำนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยบอกว่ำเป็นโครงกำรของสำมีผู้คัดค้ำนและขอให้เลือกผู้คัดค้ำน 
ส่วนนำยวุฒิกรณ์ซึ่งขับรถบรรทุกดินเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของผู้คัดค้ำนบอกผู้จะเลี้ยงอำหำรและสุรำตอบแทนที่
น ำดินไปถมให้ว่ำ ผู้คัดค้ำนจัดเตรียมอำหำรให้แล้ว ดังนั้นผู้คัดค้ำนย่อมจะต้องทรำบกำรที่บุคคลทั้งสำมน ำดิน
ลูกรังไปถมใหแ้ก่ชำวบ้ำนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อไม่ปรำกฏว่ำผู้คัดค้ำนได้ด ำเนินกำรระงับกำรกระท ำเช่นนั้น จึงน่ำ
เชื่อได้ว่ำผู้คัดค้ำนรู้เห็นเป็นใจให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว จึงมีค ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้คัดค้ำนมีก ำหนด ๑ ปี (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๖ คดีหมำยเลขแดงที่ ๓๘๒๔/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. 
ที่ ๑๒๔/๒๕๕๑)  

๒๘. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด มาตรา ๕๗(๔) 
สถำนที่ที่อ้ำงว่ำมีกำรจัดเลี้ยงเป็นร้ำนขำยของช ำ ย่อมต้องมีลูกค้ำเข้ำออก ดำบต ำรวจณรงค์

(สำมีผู้คัดค้ำนที่ ๒)อำจนั่งดื่มเบียร์กับนำยอุดมซึ่งเป็นทีมงำนหำเสียงของผู้คัดค้ำนทั้งสอง เมื่อมีเพียงว่ำที่ร้อย
ตรีธนกฤตเท่ำนั้นที่เบิกควำมยืนยันว่ำ มีกำรจัดเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ถ่ำยภำพไว้ในขณะที่พบเห็นทั้งที่เบิกควำมว่ำ ใน
รถยนต์มีกล้องถ่ำยภำพและกล้องถ่ำยวีดีทัศน์ ส่วนนำยสงวนศักดิ์ซ่ึงเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ออกไปตรวจสอบ
กำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งด้วยกัน มิได้ยืนยันว่ำมีกำรจัดเลี้ยง เช่นนี้ พยำนหลักฐำนของผู้ร้องยังไม่
เพียงพอให้ควรเชื่อว่ำมีกำรจัดเลี้ยงเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้ำนทั้งสอง    
ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๓ คดีหมำยเลขแดงที่ ๕๓๑๘/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๘๖/
๒๕๕๑)  

๒๙. ฐานความผิดหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด มาตรา ๕๗(๔) 
   เมื่อผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ดยอมรับว่ำ กำรประชุมทั้ง ๔ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ วันที่ 
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ วันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑และวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ มีกำรแนะน ำตัวผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล มีกำรแถลงนโยบำยและเลี้ยงอำหำรชำวบ้ำน
เพ่ือเป็นกำรต้อนรับและแสดงควำมมีน้ ำใจที่ชำวบ้ำนเสียสละเวลำมำร่วมงำน ซึ่งเป็นกำรกระท ำภำยใน ๖๐ วัน 
ก่อนวันครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง แม้พยำนผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ดจะให้ถ้อยค ำยืนยันว่ำ กำรจัด
เลี้ยงดังกล่ำวเป็นกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันระหว่ำงผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ดกับทีมงำน ค ำพยำนดังกล่ำวก็ขัดแย้ง
กับถ้อยค ำของผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ด กรณีจึงมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ ผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ดร่วมกันจัดเลี้ยงอำหำรและ
เครื่องดื่มตำมค ำร้องจริง จึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ดมีก ำหนด ๑ ปี และให้มีกำร
เลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำนทั้งเจ็ด (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๕ คดีหมำยเลขแดงที่ ๑๔๗๗/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่ง
กำร กกต. ที่ ๑๐๕/๒๕๕๑) 

๓๐. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 



๑๓ 
 

กำรที่นำยอนุสรณ์ถ่ำยภำพร่วมกับผู้คัดค้ำนและบุคคลอ่ืนหลำยคนมีพระภิกษุรวมอยู่ด้วย ๒ 
รูป ซึ่งถ่ำยในโอกำสตรวจรับงำนจ้ำงขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่มีลักษณะให้เข้ำใจ
ไปได้ว่ำ นำยอนุสรณ์เป็นทีมงำนของผู้คัดค้ำนและสนับสนุนผู้คัดค้ำน ผู้คัดค้ำนจึงไม่ได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 
๕๗(๕) ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๘๖๓/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๓/
๒๕๕๑)  

๓๑. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 
     เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงตำมทำงที่น ำสืบว่ำ กระทรวงมหำดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๖๕๘ 
ลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่องแจ้งแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง จัดหำ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้กับประชำชนผู้มีรำยได้น้อย ผู้พิกำร 
ผู้สูงอำยุ ในลักษณะให้เปล่ำส ำหรับผู้ที่ประชำคมคัดเลือกหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๙ เรื่องกำรด ำเนินกำร“โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์รำชัน ๘๐ พรรษำ”
โดยก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับควำมช่วยเหลือด้วยกระบวนกำร
ประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำควำมเหมำะสมและใช้งบประมำณของท้องถิ่น นอกจำกนี้นำยกเทศมนตรีเทศบำล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พยำนผู้คัดค้ำน เบิกควำมยืนยันข้อเท็จจริงว่ำกำรจัดหำที่อยู่อำศัยให้กับประชำชน
ผู้มีรำยได้น้อยเป็นนโยบำยที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเทศบำลเมืองพนัสนิคม ก็ได้จัดท ำโครงกำร
จัดหำที่อยู่ให้กับประชำชนในลักษณะนี้เช่นกัน ในชื่อว่ำ โครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร ข้อเท็จจริงดังกล่ำวจึงมีควำม
สอดคล้องกันท ำให้เชื่อได้ว่ำ โครงกำรจัดหำที่อยู่อำศัยให้กับประชำชนผู้ยำกจนของผู้คัดค้ำนที่โฆษณำหำเสียง
ว่ำ “จัดท ำโครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร ส ำหรับประชำชนที่ยำกจน(ฟรี)”นั้น เป็นนโยบำยหนึ่งที่รัฐสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรได้ ดังนั้นกำรโฆษณำหำเสียงว่ำ “จัดท ำโครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร ส ำหรับ
ประชำชนที่ยำกจน(ฟรี)”จึงไม่ขัดต่อกฎหมำย  ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๙๕/
๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๖๐,๖๑,๖๒/๒๕๕๑) 

๓๒. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 
กำรที่นำยชิตสกนธ์เบิกควำมว่ำ พยำนทรำบจำกนำยเก๋งว่ำ คืนวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๕๑ 

เวลำประมำณ ๒๓ นำฬิกำ นำยบุญชัยกับนำยสุเทพและชำยไม่ทรำบชื่อรวม ๘ คน บุกรุกเข้ำไปในบ้ำนนำยเก๋ง
โดยมีอำวุธปืนและขู่นำยเก๋งไม่ให้ช่วยเหลือสนับสนุนพยำนและบอกว่ำหำกผู้คัดค้ำนไม่ได้รับเลือกตั้งพรุ่งนี้จะมำ
ฆ่ำให้ตำย ท ำให้นำยเก๋งเกิดควำมหวำดกลัว แต่นำยเก๋งพยำนผู้ร้องกลับเบิกควำมว่ำ นำยบุญชัยกับนำยสุเทพ
มำพบพยำนแต่ไม่มีกำรข่มขู่คุกคำมหรือบังคับนำยเก๋งให้กระท ำกำรใดหรือไม่กระท ำกำรใด เหตุที่นำยเก๋งไม่ได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจำกจ ำเป็นต้องพำภริยำไปพบแพทย์ พยำนหลักฐำนผู้ร้องจึ งไม่พอฟังได้ว่ำ ผู้คัดค้ำนได้
กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้งตำมค ำร้อง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๒ คดีหมำยเลขแดงที่ ๓๑๕๖/
๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๙๒/๒๕๕๑)  

๓๓. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 



๑๔ 
 

กำรที่นำยคงสกลกล่ำวค ำปรำศรัยว่ำ“ยอดกำรศึกษำนำยอดุลย์ท ำอะไร อุดหนุนเงิน เงินมีกอง
อยู่ที่ อบจ. ก็มำจำกเงินภำษีพ่อแม่พ่ีน้องทั้งหมดไปอุดหนุนโรงเรียนต่ำงๆ ซื้อหนังสือผีบ้ำๆ อะไรครับ เล่มละสี่
หมื่นห้ำหมื่น เล่มเดียวสี่หมื่นห้ำหมื่น บังคับให้ครูซื้อจนซื้อเองไม่ได้ ก็เอำมำให้โรงเรียนซื้ อให้ เพรำะว่ำมันผิด 
อบจ.ก็ไม่กล้ำซื้อ มันซื้อไม่ได้มันผิดกฎหมำย มันผิดระเบียบ มันเกิดกำรทุจริต ก็เลยไม่ซื้อเอง โอนเงินไปให้
โรงเรียนต่ำงๆโรงเรียนละล้ำน ไม่เกิดประโยชน์ หนังสือพวกนี้” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ นำยอดุลย์บังคับให้โรงเรียน
จัดซื้อหนังสือเล่มละสี่หมื่นถึงห้ำหมื่นบำท จึงเป็นข้อควำมอันเป็นเท็จ หำใช่กำรแสดงควำมเห็นโดยสุจริตและ
เป็นธรรม ทั้งไม่เป็นกำรติชมด้วยควำมเป็นธรรม จึงเป็นกำรใส่ร้ำยนำยอดุลย์ให้ได้รับควำมเสียหำย และขณะ  
ที่นำยคงสกลพูดปรำศรัยผู้คัดค้ำนก็อยู่ฟังด้วย โดยผู้คัดค้ำนพูดปรำศรัยเป็นคนสุดท้ำย ผู้ คัดค้ำนจึงไม่อำจ
ปฏิเสธได้ว่ำไม่รู้เรื่องที่นำยคงสกลพูดปรำศรัยตำมค ำร้อง ถือได้ว่ำผู้คัดค้ำนก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้
นำยคงสกลกล่ำวค ำปรำศรัยหำเสียงใส่ร้ำยนำยอดุลย์ อันเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ ๕๗(๕) ตำมค ำร้อง จึงมีค ำสั่ง
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้ำนมีก ำหนดเวลำหนึ่งปี และให้มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดใหม่แทนผู้คัดค้ำน (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงที่ ๑๙๖๗/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร 
กกต. ที่ ๑๑๓/๒๕๕๑)  

๓๔. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 
กำรที่ผู้คัดค้ำนทั้งสองจัดพิมพ์ประวัติกำรศึกษำว่ำก ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ก็เนื่องจำก

ผู้คัดค้ำนทั้งสองเชื่อโดยสุจริตว่ำ สำมำรถสมัครเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยที่ถูกร้องคัดค้ำนได้แน่  ถึงแม้ขณะ
หำเสียงผู้คัดค้ำนทั้งสองจะเป็นเพียงผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ำรับกำรศึกษำเท่ำนั้น แต่ หลังกำรเลือกตั้ง
มหำวิทยำลัยได้รับผู้คัดค้ำนทั้งสองเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีแล้ว ทั้งค ำว่ำ“ก ำลังศึกษำต่อระดับปริญญำ
ตรี”มีควำมหมำยอยู่ในตัวว่ำ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ซึ่งก็ตรงกับวุฒิกำรศึกษำของผู้คัดค้ำนทั้ง
สอง กำรกระท ำของผู้คัดค้ำนทั้งสองจึงยังไม่ถึงขนำดเป็นกำรหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้ำใจผิดเกี่ยวกับประวัติ
กำรศึกษำของผู้คัดค้ำนทั้งสอง ตำมมำตรำ ๕๗(๕) ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๕ คดีหมำยเลขแดงที่   
๖๗๙/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๙๗/๒๕๕๑)  

๓๕. ฐานความผิดหาเสียงด้วยวิธีหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญฯ มาตรา ๕๗(๕) 
นำยนุกูลพยำนผู้ร้องได้ท ำบันทึกว่ำ ในวันที่ไปสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกทุกคนสวมเสื้อในนำม

ของกลุ่มพลังประชำชนรวมทั้งผู้คัดค้ำนด้วย ซึ่งเจือสมกับค ำเบิกควำมของผู้คัดค้ำนและพยำนของผู้คัดค้ำนที่
เบิกควำมสอดคล้องกันว่ำ พยำนเป็นสมำชิกกลุ่มพลังประชำชนซึ่งมีนำยนุกูลเป็นหัวหน้ำกลุ่ม โดยไปสมัครเป็น
สมำชิกพรรคพลังประชำชนที่ส ำนักงำนของนำยนุกูลเว้นแต่ผู้คัดค้ำนไปสมัครเป็นสมำชิกพรรคเองที่ท ำกำร
พรรคกรุงเทพมหำนคร แต่ทำงพรรคไม่ได้ออกหลักฐำนกำรเป็นสมำชิกพรรคให้ และในชั้นพิจำรณำนำยนุกูลได้
เบิกควำมยืนยันว่ำ ผู้คัดค้ำนเป็นสมำชิกกลุ่มโดยชี้แจงว่ำ เนื่องจำกสมำชิกมีจ ำนวนมำกจึงหลงผิดไป และยังได้
เบิกควำมอีกว่ำ สมำชิกกลุ่มพลังประชำชนทุกคนสวมเสื้อในนำมของกลุ่ม เจือสมกับค ำเบิกควำมของผู้คัดค้ำน
ว่ำ เสื้อซึ่งมีตรำสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชำชนพยำนได้มำจำกนำยนุกูล พฤติกำรณ์ดังกล่ำว จึงมีน้ ำหนักให้
รับฟังได้ว่ำ ผู้คัดค้ำนเชื่อโดยสุจริตว่ำตนมีสิทธิที่จะใช้สัญลักษณ์ของพรรคพลังประชำชนในกำรหำเสียงได้ ส่วน
หนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๕๑ เรื่องข้อห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้ง เกี่ยวกับเครื่องหมำยพรรคกำรเมือง



๑๕ 
 
ผู้สมัครต้องได้รับอนุญำตจำกพรรคกำรเมืองก่อนจะกระท ำได้ ก็ไม่ปรำกฏว่ำผู้ร้องได้แจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบ กำร
กระท ำของผู้คัดค้ำนจึงไม่เป็นควำมผิดตำมที่ถูกร้อง ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๕ คดีหมำยเลขแดงที่ 
๑๖๖๔/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๔๙/๒๕๕๑) 

๓๖. ฐานความผิดผู้สมัครจัดยานพาหนะ มาตรา ๕๘ 
กำรที่นำยประสิทธิ์พยำนผู้คัดค้ำนให้กำรเจือสมพยำนผู้ร้องว่ำ ในวันเลือกตั้ง นำยประสิทธิ์

ร่วมกับนำยสี และนำงเทียมนั่งรถยนต์ของผู้คัดค้ำนมำลงที่หน้ำบ้ำนของผู้คัดค้ำน โดยมีนำยอ ำนวยนั่งรถไปกับ
ผู้คัดค้ำนด้วย หลังจำกลงจำกรถยนต์ของผู้คัดค้ำนแล้วนำยอ ำนวยและนำยบุตรดีขับรถจักรยำนยนต์ออกจำก
บ้ำนของผู้คัดค้ำนมำรับนำยประสิทธิ์ นำยสี นำงเทียน และหลำนชำยอำยุประมำณ ๗ ขวบอีกคนหนึ่งไปยังที่
เลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่ำโดยสำร  ส่วนค ำให้กำรของนำยสีกับนำงเทียนพยำนผู้คัดค้ำนนั้น ขัดแย้งกับค ำให้กำร
ของนำยประสิทธิ์ โดยได้ให้กำรว่ำ บุตรสำวตนได้โทรศัพท์ไปแจ้งนำยเชียรให้ว่ำจ้ำงคนขับรถจักรยำนยนต์ไปรับ
พวกตนนั้น เห็นว่ำค ำให้กำรของนำยสีกับนำงเทียนยังมีข้อพิรุธ เนื่องจำกนำยอ ำนวยและนำยบุตรดีไม่มีอำชีพ
ขับรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง จึงไม่มีเหตุผลที่บุคคลทั้งสองจะรับจ้ำงขับรถจักรยำนยนต์ไปส่งนำยสีและนำงเทียน
ยังที่เลือกตั้งได้ ส่วนที่นำยประสิทธิ์เบิกควำมว่ำ ค ำให้กำรของพยำนที่ให้กำรต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวน
สอบสวน ไม่ถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อควำมขึ้นเองและไม่ได้อ่ำนให้ฟัง เห็นว่ำค ำให้กำรดังกล่ำวมีข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติและขั้นตอนกำรเดินทำงไปที่เลือกตั้งของพยำนอย่ำงละเอียดทุกขั้นตอน ยำกที่เจ้ำหน้ำที่จะปรุง
แต่งข้ึนมำเองได้ ประกอบเจ้ำหน้ำที่ผู้สอบค ำถ้อยค ำดังกล่ำวไม่เคยรู้จักและมีสำเหตุโกรธเคืองกับพยำนมำก่อน 
ทั้งไม่ปรำกฏว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลกำรเลือกตั้งกับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดด้วย ดังนั้นค ำให้กำรที่นำยประสิทธิ์ให้
กำรต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องจึงเป็นจริงยิ่งกว่ำค ำเบิกควำมต่อศำล จึงมีเหตุที่จะสั่งให้มี
กำรเลือกตั้งใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้ำน ตำมมำตรำ ๙๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๓ คดีหมำยเลขแดงที่ ๔๘๒๗/
๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗๗/๒๕๕๑) 

๓๗. ฐานความผิดหาเสียงในเวลาที่ต้องห้าม มาตรา ๖๑ 
กำรที่พยำนผู้ร้อง ๒ ปำก ซึ่งอยู่ในเหตุกำรณ์เดียวกันโดยทั้งสองช่วยกันประคองบิดำซึ่งตำ

บอดและหูหนวกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่กลับเบิกควำมแตกต่ำงกันโดยปำกหนึ่งไม่ได้เบิกควำมถึงว่ำ ผู้คัดค้ำนได้
ยกนิ้วขึ้น ๒ นิ้ว แต่อีกปำกหนึ่งกลับเบิกควำมว่ำ ผู้คัดค้ำนไม่ได้พูดกับพยำนปำกนั้นเพียงแต่ยกนิ้วขึ้น ๒ นิ้ว 
ส่วนพยำนผู้ร้องอีกสองปำกไม่ได้รู้เห็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพียงแต่ได้รับกำรบอกเล่ำจำกนำยกิตติธั ช 
เมื่อพยำนปำกนำยกิติธัชไม่มำศำล ศำลต้องปฏิเสธที่จะรับฟังค ำให้กำรที่พยำนของผู้ร้องทั้งสองปำกที่ให้กำรต่อ
คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนตำมระเบียบที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและวินิจฉัยคดีที่
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ วรรคสอง ส่วนนำงศิรำณีที่ให้กำรต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนผู้ร้องก็ไม่ได้อ้ำงเป็น
พยำนในชั้นไต่สวนและไม่ได้น ำพยำนมำศำลจึงต้องห้ำมมิให้รับฟังตำมระเบียบเช่นเดียวกัน นอกจำกนี้นำย
ณรงค์อ้ำงว่ำได้ไปร้องเรียนผู้คัดค้ำนหำเสียงในหน่วยเลือกตั้งต่อประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง แต่
ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้เบิกควำมในชั้นไต่สวนปฏิเสธว่ำ นำยณรงค์ไม่ได้มำร้องเรียนกับตน



๑๖ 
 
แต่อย่ำงใด พยำนหลักฐำนในชั้นไต่สวนไม่เพียงพอให้รับฟังได้ ยกค ำร้อง  (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๑ คดี
หมำยเลขแดงที่ ๒๙๑/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๙๔/๒๕๕๑)  

๓๘. ฐานความผิดหาเสียงในเวลาทีต่้องห้าม มาตรา ๖๑ 
ในวันเลือกตั้ง กำรที่ผู้คัดค้ำนแต่งกำยโดยคล้องพวงมำลัยที่คอและมีผ้ำขำวม้ำคำดที่เอวไปที่

โบสถ์แม่พระมหำกำรุณย์ซึ่งมีกำรท ำพิธีมิสซำและจัดงำนวันแม่โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปร่วมพิธีเป็นจ ำนวนมำก
และหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ใกล้กับโบสถ์ ผู้คัดค้ำนย่อมเล็งเห็นได้ว่ำ กำรไปปรำกฏตัวด้วยกำรแต่งกำยที่มีลักษณะ
เป็นกำรหำเสียงย่อมท ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปร่วมพิธีไม่น้อยหรือมำกแม้จะรู้จักผู้คัดค้ำนอยู่แล้ว ฉุกใจหรือนึก
ขึ้นได้อันเป็นกำรตอกย้ ำควำมรู้สึกในกำรรับรู้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลมำกยิ่งขึ้น 
ถือได้ว่ำผู้คัดค้ำนมีเจตนำใช้ตนเองเพ่ือเป็นกำรโฆษณำหำเสียงต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปร่วมพิธีเพ่ือจูงใจให้
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้ำน  แม้กำรใช้ผ้ำขำวม้ำคำดที่เอวจะใช้กันอยู่ทั่วไปในต่ำงจังหวัด แต่ถ้ำมีกำรน ำ
พวงมำลัยมำคล้องคอด้วยย่อมเป็นกำรแต่งกำยที่ผิดแผกไปจำกกำรแต่งกำยทั่วไปที่จะไม่น ำพวงมำลัยมำคล้องที่
คอ ทั้งปรำกฏว่ำก่อนวันเลือกตั้งผู้คัดค้ำนไม่เคยคล้องพวงมำลัยเข้ำโบสถ์และหลังวันเลือกตั้งผู้คัดค้ำนไม่ได้เคย
ไปร่วมพิธีที่โบสถ์อีกเลย ที่ผู้คัดค้ำนอ้ำงว่ำ ภำยหลังเลือกตั้งประมำณ ๑ เดือน ที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีในโบสถ์
เนื่องจำกอยู่ในช่วงที่ถูกร้องเรียนเกรงว่ำจะเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยนั้น เห็นว่ำ เมื่อกำรเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
กำรไปร่วมพิธีในโบสถ์ย่อมไม่เป็นกำรผิดกฎหมำย ในทำงตรงข้ำมกลับจะเป็นที่เห็นได้ว่ำผู้คัดค้ำนไปร่วมพิธีใน
โบสถ์โดยปกติวิสัยตลอดมิใช่เฉพำะวันเลือกตั้งเท่ำนั้น จึงมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้คัดค้ำนได้กระท ำกำร
ตำมที่ถูกร้อง จึงมีค ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้ำน ๑ ปี และให้มีกำรเลือกตั้งใหม่แทนผู้คัดค้ำน 
(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๑๓๗๑/๒๕๕๓ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๒๒๕/๒๕๕๑)  

๓๙. ฐานความผิดความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ มาตรา ๑๑๕ 
เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิดพลำดเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่มีชื่อในบัญชี

รำยชื่อ ๒๔ คน ที่ไปแสดงตนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สำมำรถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ในขณะที่ผู้คัดค้ำนได้
คะแนนมำกกว่ำผู้ร้องเรียนเพียง ๑๙ คะแนน กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อที่มีข้อผิดพลำดดังกล่ำวจึงมีผลให้คะแนน
เสียงเลือกตั้งไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง กำรเลือกตั้งครั้งนี้จึงมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีเหตุท ำให้
ต้องเลือกตั้งใหม่ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๙๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๒ คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๑๑๙/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ 
๔๑/๒๕๕๑)  

๔๐. ฐานความผิดความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ มาตรา ๑๑๕ 
   กรณีมีกำรตั้งเต็นท์ที่มีชื่อผู้คัดค้ำนปรำกฏอยู่ด้วยบริเวณหน่วยเลือกตั้ง เกี่ยวกับควำมเป็นมำ
ของเต็นท์พิพำทนั้น เห็นว่ำ เมื่อมีกำรพบเห็นชื่อของผู้คัดค้ำนติดอยู่ในเต็นท์ ก็ได้มีกำรแก้ไขโดยกำรพ่นสีทับ 
และใช้กระดำษกำวปิดทับ เมื่อพบว่ำกระดำษท่ีปิดทับหลุดลอกออกก็มีกำรรื้อเต็นท์ออกในขณะที่มีกำรเลือกตั้ง
ผ่ำนไปแล้วประมำณ ๑ ชั่วโมง ดังนั้นกำรจะอนุมำนเอำว่ำ ผู้คัดค้ำนได้ประโยชน์จำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 



๑๗ 
 
หรือมีกำรเอื้อประโยชน์ต่อผู้คัดค้ำนในกำรจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้อันจะฟังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยไม่
สุจริตและเที่ยงธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ห่ำงไกลเกินไป ไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนกำรเลือกตั้งได้  
   ส่วนกำรลงบัตรเลือกตั้งข้ำมหน่วยเลือกตั้ง เมื่อกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งปล่อยปละ
ละเลยต่อภำรกิจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เป็นเหตุให้มีข้อระแวงสงสัยว่ำเกิดกำรทุจริตเลือกตั้ง แต่จำกกำร
ตรวจสอบพยำนหลักฐำนก็ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงบ่งชี้ให้เห็นว่ำมีกำรทุจริตเลือกตั้งแต่อย่ำงใด จึงจะเพิกถอนกำร
เลือกตั้งเพรำะเหตุนี้ไม่ได้    

ประเด็นสุดท้ำย กรณีมีบัตรเลือกตั้งปะปนกันในหลำยหน่วยเลือกตั้ง เห็นว่ำ เป็นควำม
ผิดพลำดปกติธรรมดำที่อำจเกิดขึ้นได้เพรำะมีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลในครำว
เดียวกัน เมื่อไม่ปรำกฏพฤติกำรณ์ที่บ่งชี้ให้เห็นว่ำ มีกำรกระท ำทุจริตกำรเลือกตั้งแต่อย่ำงใด คะแนนระหว่ำงผู้
ที่ได้รับกำรเลือกตั้งกับผู้ที่ได้คะแนนรองลงไปก็แตกต่ำงกันมำก ข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ต่ำงๆ ยังไม่พอฟังว่ำ 
กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม อีกทั้งข้อผิดพลำดบกพร่องต่ำงๆดังกล่ำวก็ปรำกฏว่ำ ผู้ร้องพบ
เห็นตั้งแต่แรกในระหว่ำงด ำเนินกำรเลือกตั้ง แต่ก็มิได้ด ำเนินกำรแก้ไข กลับปล่อยปละละเลยให้มีกำร
ด ำเนินกำรเลือกตั้งไป ลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรน ำข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติของผู้ร้องมำเป็นเหตุร้องขอให้  
เพิกถอนโดยกำรอ้ำงเอำประโยชน์จำกควำมผิดพลำดของตนเอง กรณีจึงไม่อำจสั่งให้เพิกถอนกำรเลือกตั้งตำม
มำตรำ ๙๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ยกค ำร้อง 
(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๔ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๑๘๒๘/๒๕๕๑ ,ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๕/๒๕๕๑) 

๔๑. การสืบสวนสอบสวน มาตรา ๒๔ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ๒๕๕๐ 
 ผู้ร้องมีอ ำนำจยื่นค ำร้องให้ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ วินิจฉัยได้ แม้ว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ประจ ำจังหวัดสระบุรีจะได้รับเรื่องร้องเรียนในวันเลือกตั้ง แต่ก็ไม่มีข้อบัญญัติว่ำผู้ร้องจะต้องวินิจฉัยค ำร้องของ
ผู้ร้องเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง โดยพยำนหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำอำจจะ
ได้มำก่อนและหลังกำรเลือกตั้งก็ได้ ส ำหรับผู้คัดค้ำนที่ ๒ นั้น แม้ในค ำร้องเรียนของนำยอิธิพลจะมิได้กล่ำวหำผู้
คัดค้ำนที่ ๒ แต่นำยอิธิพลได้ให้ถ้อยค ำต่ออนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนว่ำ นำงวิภำวดีเป็นพยำนบุคคลรู้เห็นว่ำ
มีกำรแจกเงินซื้อเสียง ท ำให้ผู้ร้องสืบสวนสอบสวนจนผู้ร้องเชื่อว่ำผู้คัดค้ำนที่ ๒ กระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.กำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ผู้ร้องจึงมีอ ำนำจยื่นค ำร้องให้ศำลอุทธรณ์ภำค ๑ 
วินิจฉัยคดีได้(ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๗ คดีหมำยเลขแดงที่ ๑๖๑๖/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๕๔/
๒๕๕๑) 

๔๒. การสืบสวนสอบสวน มาตรา ๒๔ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ๒๕๕๐  
 ค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งของนำย ก ที่ร้องเรียนกล่ำวหำผู้คัดค้ำนซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นำยกเทศมนตรีต ำบล ไม่ได้ระบุท่ีอยู่ของผู้ถูกคัดค้ำนและผู้ที่ถูกกล่ำวหำ จ ำนวน ๗ คน ว่ำได้รับเงิน ๕๐๐ บำท 
เพ่ือให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้คัดค้ำน จึงเป็นค ำร้องคัดค้ำนที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำด้วยกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓๔(๑) ประกอบข้อ ๒๓(๓) ผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดย่อมไม่มีอ ำนำจรับไว้เป็นเรื่องคัดค้ำน  



๑๘ 
 

ส่วนกำรแจ้งข้อกล่ำวหำที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแจ้งแก่ผู้คัดค้ำนปรำกฏว่ำ 
ข้อกล่ำวหำที่แจ้งนั้นระบุแต่เพียงว่ำ ผู้คัดค้ำนซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลดอนเกำะคำ 
หมำยเลข ๑ ผู้ถูกร้องเรียนได้ให้ตัวแทนน ำเงินไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต ำบลดอนเกำะคำอันเป็นกำรฝ่ำ
ฝืน พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๕๗(๑) รวม ๗ กรรม โดย
ไม่ได้ระบุว่ำใครเป็นตัวแทน ใครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น เป็นกำรไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ว่ำด้วยกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๕๙ , ๕๙/๑ ประกอบข้อ ๔๐ และ พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ ๒๔ วรรค ๒ เนื่องจำกในกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ผู้ถูกร้อง
ร้องเรียน(ผู้คัดค้ำน)จะต้องอธิบำยข้อกล่ำวหำด้วย กำรแจ้งข้อกล่ำวหำโดยไม่ระบุตัวบุคคลย่อมไม่มีบุคคลใดที่
จะสำมำรถน ำพยำนหลักฐำนมำน ำสืบแก้ร้องเรียนได้อย่ำงมำกก็ได้แต่ปฏิเสธลอยๆและน ำพยำนหลักฐำนมำน ำ
สืบได้แต่เพียงว่ำเป็นคนดี ไม่มีเงินซื้อเสียง เช่นที่ผู้คัดค้ำนให้กำรและน ำ พ.ต.ท.ด ำ และนำยแดง มำให้กำรเป็น
พยำนเท่ำนั้น กรณีจึงเท่ำกับว่ำมิได้มีกำรอธิบำยข้อกล่ำวหำให้แก่ผู้คัดค้ำนซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรียนฟัง จึงถือว่ำ 
กกต. ไม่ให้โอกำสผู้ถูกคัดค้ำนทรำบเหตุแห่งกำรร้องคัดค้ำนหรือกำรกล่ำวหำ 

เมื่อค ำร้องคัดค้ำนไม่ถูกต้องตำมระเบียบและกำรแจ้งข้อกล่ำวหำก็ไม่ชอบ  ย่อมท ำให้
กระบวนกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำดเรื่องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งของผู้ร้องไม่ชอบด้วยระเบียบและ
กฎหมำยในข้อสำระส ำคัญ ส่งผลให้ผู้ร้องไม่มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดค ำร้องเรียนของผู้ร้องคัดค้ำนกำร
เลือกตั้ง และยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ภำค ๒ แผนกคดีเลือกตั้งเป็นคดีนี้เพ่ือพิจำรณำ จึงยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำล
อุทธรณ์ภำค ๒ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๘๙๒/๒๕๕๑ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๕๔/๒๕๕๑) 

๔๓. การสืบสวนสอบสวน มาตรา ๒๔ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ๒๕๕๐ 
 กำรแจ้งข้อกล่ำวหำผู้คัดค้ำนแต่เพียงว่ำ เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๑ เวลำประมำณ ๑๙ ถึง 

๑๙.๓๐ นำฬิกำ ผู้คัดค้ำนกับพวกร่วมกันใช้ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ตัวแทน(หัวคะแนน)น ำเงิน ๑๒,๐๐๐ 
บำท ไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่ที่ ๒ ต ำบลบำงวัว และน ำเงิน ๑,๐๐๐ บำท ไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหมู่ที่ ๑๐ ต ำบลบำงวัว เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ตน โดยไม่ระบุว่ำใครคือตัวแทน ใครคือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนั้น เป็นกำรไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัย
ชี้ขำด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง,๕๐ วรรคสำม และ พ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ 
มำตรำ ๒๔ วรรคสอง เนื่องจำกในกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ผู้ถูกร้องเรียน(ผู้ถูกคัดค้ำนทั้งเจ็ด)จะต้องอธิบำย    
ข้อกล่ำวหำด้วย ซึ่งค ำว่ำ“อธิบำย”ก็มีควำมหมำยอยู่ในตัวแล้วว่ำคือกำรชี้แจงแถลงไขให้ผู้ถูกร้องเรียนทรำบว่ำ
ผู้ถูกร้องเรียนได้ให้ใครเป็นตัวแทนของตนเอำเงินไปแจกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใด เพ่ือผู้ถูกร้องเรียนจะได้น ำ
พยำนหลักฐำนมำน ำสืบแก้ข้อร้องเรียนได้ตำมสิทธิ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำโดยไม่ระบุตัวบุคคลดังกล่ำวย่อมไม่มี
บุคคลใดที่จะสำมำรถน ำพยำนหลักฐำนมำสืบแก้ข้อร้องเรียนได้ เพรำะไม่อำจหยั่งรู้ได้ว่ำบุคคลที่อ้ำงว่ำเป็น
ตัวแทนของผู้ถูกร้องเรียนนั้นเป็นใคร อีกทั้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ไม่ได้ให้โอกำสแก่ผู้คัดค้ำนทรำบเหตุ
แห่งกำรคัดค้ำนหรือกำรกล่ำวหำอีกด้วย เมื่อกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและกำรอธิบำยข้อกล่ำวหำแก่ผู้คัดค้ำนไม่ชอบ
ด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งดังกล่ำว ย่อมท ำให้
กระบวนกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำดเรื่องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งของผู้ร้องไม่ชอบด้วยระเบียบและ



๑๙ 
 
กฎหมำยในข้อสำระส ำคัญส่งผลให้ผู้ร้องไม่มีอ ำนำจยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ภำค ๒เป็นคดีนี้เพ่ือพิจำรณำ    
ยกค ำร้อง (ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ภำค ๒ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๔๒๕/๒๕๕๒ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๗๓/๒๕๕๑)  

๔๔. การสืบสวนสอบสวน มาตรา ๒๔ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ๒๕๕๐ 
 แม้บันทึกแจ้งข้อกล่ำวหำจะไม่มีรำยละเอียดว่ำผู้สนับสนุนผู้คัดค้ำนน ำเงินไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งคนใด แต่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้คัดค้ำนได้น ำพยำนมำให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวน
ในข้อกล่ำวหำได้ถูกต้อง ดังนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่ำผู้คัดค้ำนทรำบรำยละเอียดแห่งข้อกล่ำวหำเป็นอย่ำงดีและ
สำมำรถต่อสู้คดีได้ กำรแจ้งข้อกล่ำวหำจึงชอบด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวน
สอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด พ.ศ.๒๕๕๐และพ.ร.ป.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ มำตรำ 
๒๔ แล้ว ส่วนกำรสอบสวนพยำนของผู้ร้องและพยำนของผู้คัดค้ำนในสถำนที่แตกต่ำงกันไม่ใช่สิ่ งส ำคัญ (ค ำสั่ง
ศำลอุทธรณ์ภำค ๖ คดีหมำยเลขแดงท่ี ๒๙๔/๒๕๕๓ , ค ำวินิจฉัยสั่งกำร กกต. ที่ ๑๘๖/๒๕๕๑) 

................................................................. 
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