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๑.  ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๑	ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 จำนวน	 ๑	 ตำแหน่ง	
แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่	 ๑๑	 มกราคม	 ๒๕๕๒	 ต่อมาวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๕๕๒	 เวลาประมาณ	 
๒๑	นาฬิกา	ผู้คัดค้านซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่	๑๙๕	หมู่ที่	๗	ตำบลหนองหาน	อำเภอหนองหาน	
จังหวัดอุดรธานี	 เป็นผู้สมัครหมายเลข	 ๔	 พรรคเพื่อไทย	 ได้เข้าไปหาเสียงโดยการเดินแจกแผ่นพับ 
ในงานคนืสูเ่หยา้โรงเรยีนบา้นหนองโนอดีำ	ตำบลหนองโน	อำเภอเมอืงมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	
ซึ่งจัดให้มีมหรสพหมอลำและการรื่นเริงต่าง	ๆ 	โดยก่อนที่คณะหมอลำจะเปิดการแสดง	 นายสุรจิตร		
ยนต์ตระกูล	นายจิรวัฒน์	ศิริพานิชย์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	และนายสุทิน		
คลังแสง	 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามได้ขึ้นบนเวทีทักทายประชาชนที่มาชม 
การแสดงหมอลำ	 นายสุทินเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญ 
สั่งให้ยุบพรรค	 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 ได้พูดปราศรัยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยมีสาระสำคัญ 
ตอนหนึ่งว่า	 “ตัดสิทธิสุทินต้องมีคนหนึ่งแทน	 เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเลือกวันที่	 ๑๑	 เอาเพื่อไทย 
เหมือนเดิมก็จะได้เพื่อไทย	๓	คน	 สู้ในสภา	บวกสุทิน	คลังแสง	สู้นอกสภา	เอาแบบนั้น	วันนี้ 
ฝากสั้น	ๆ 	เขาสมัครแทนผม	คือ	คุณขจิตร	ชัยนิคม	ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต	๑	มหาสารคาม	หมายเลข	๔	 
พรรคเพื่อไทย”	 จากนั้นผู้คัดค้านขึ้นปรากฏตัวบนเวทีพร้อมยกมือไหว้ประชาชนที่มาชมการแสดง 
หมอลำ	แลว้นายสทุนิไดก้ลา่วเปดิงานภายหลงัการเลอืกตัง้ในวนัที	่๑๑	มกราคม	๒๕๕๒	ผูร้อ้งประกาศ 
ผลการเลือกตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	
แทนตำแหน่งที่ว่าง	 ก่อนที่ผู้ร้องจะประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว	 นางกุสุมาลวตี	ศิริโกมุท	
ผู้สมัครหมายเลข	 ๑	 พรรคเพื่อแผ่นดิน	 และนายอภิราช	 	 บรรณารักษ์	 ผู้สมัครหมายเลข	 ๒	
พรรคประชาราช	 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า	 พฤติการณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ 
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 
พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๕๓	มผีลใหก้ารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	เขตเลือกตัง้ 
ที่	๑	แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๒	ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม
 ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวแสดงให ้
ประชาชนทีอ่ยูใ่นบรเิวณงานเขา้ใจวา่ผูค้ดัคา้นเปน็กลุม่เดยีวกนักบัคณะของนายสทุนิซึง่เปน็ผูร้ว่ม
จดังานหรอืสนบัสนนุใหม้กีารจดังาน ทัง้นีเ้พือ่ถอืเอาประโยชนจ์ากการจดังานมหรสพหรอืสนบัสนนุ 
ให้มีการจัดงานมหรสพดังกล่าวจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนแก่ผู้คัดค้าน การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้มิได้เป็นไปโดย 
สุจริตและเที่ยงธรรม ต้องเลือกตั้งใหม่

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 คดมีปีระเดน็ตอ้งวนิจิฉยัวา่	กรณมีเีหตทุีจ่ะตอ้งสัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมต่ามคำรอ้งของผูร้อ้งหรอืไม ่
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 ตามสำนวนการสืบสวนสอบสวนของผู้ร้องเอกสารหมาย	 ร.๑	กับแผ่น 
บันทึกภาพและเสียง	 (ซีดี)	 ๒	 แผ่น	หมาย	 ว.ร.๑	กับ	 ว.ร.๒	ที่ผู้คัดค้านไม่ได้คัดค้าน	ปรากฏว่าผู้ร้อง
ได้สอบคำให้การประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ	เช่น	นายฤทัย	อุทัยเสน	
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองโน	นายทองดำ		พรรคพวก	ประธานกรรมการโรงเรยีนบา้นหนอง 
โนอีดำ	 และอดีตกำนันตำบลหนองโน	 นายประพิศ	แก้วกลาง	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 ๑	 ตำบลหนองโน	 
นายพีระ	แสนพินิจ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ	และนายทวี	จันทร์เสน	ครูโรงเรียน 
บ้านหนองโนอีดำ	 ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องต้องกันว่า	 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำเคยจัดงานคืนสู่เหย้า 
และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 และในปี	 ๒๕๕๒	 
ที่เกิดเหตุคดีนี้กำหนดจัดงานในวันที่	 ๒	 มกราคม	๒๕๕๒	 มีการทำใบฎีกาบอกบุญแจกจ่ายเพื่อขอรับ 
บริจาค	 ซึ่งมีชื่อนายสุรจิตร	 	 ยนต์ตระกูล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดมหาสารคามร่วมเป็น 
คณะกรรมการทีป่รกึษาและอปุถมัภ	์เมือ่ถงึกำหนดวนัจดังานในชว่งเชา้มกีารรวมกองผา้ปา่และรบับรจิาค	
ชว่งเยน็มกีารแสดงมหรสพและการรืน่เรงิโดยเริม่งานเวลาประมาณ	๑๘	นาฬกิา	มกีารแสดงของนกัเรยีน	
จนถึงเวลาประมาณ	 ๒๑	 นาฬิกา	 นายทวีผู้เป็นพิธีกรบนเวทีการแสดงได้เชิญคณะกรรมการจัดงาน 
ขึ้นเวทีแล้วให้นายทองดำกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน	ระหว่างนั้น	นายทวีบอกนายทองดำว่า	
นายสุทินประธานในงานมาถึงแล้ว	 นายทองดำเห็นนายสุทิน	 นายสุรจิตร	 และนายจิรวัฒน์เดินทาง 
เข้ามาในงาน	 นายทวีได้เชิญคนทั้งสามขึ้นเวทีพร้อมกัน	 แล้วให้คนทั้งสามกล่าวปราศรัยแก่ประชาชน
ที่มาร่วมงานซึ่งมีประมาณ	๖๐๐	คน	 เฉพาะนายสุทิน	นอกจากกล่าวปราศรัยที่มีเนื้อหาทางการเมือง 
โดยทั่วไปแล้ว	 ยังได้กล่าวเน้นย้ำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานรู้จักกับผู้คัดค้านและเลือกผู้คัดค้าน 
ว่า	 “ตัดสิทธิสุทินต้องมีคนหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเลือกวันที่	 ๑๑	 เอาเพื่อไทยเหมือนเดิม 
ก็จะได้เพื่อไทย	๓	คน	สู้ในสภาบวกสุทิน	คลังแสง	สู้นอกสภา	เอาแบบนั้น	วันนี้ฝากสั้น	ๆ 	เขาสมัคร 
แทนผม	คือคุณขจิตร	ชัยนิคม	ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต	๑	 มหาสารคาม	 หมายเลข	๔	พรรคเพื่อไทย”	 
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พร้อมกับเชิญผู้คัดค้านขึ้นปรากฏตัวบนเวที	 และเชิญชวนให้ประชาชนที่มาร่วมงานปรบมือต้อนรับ 
ผู้คัดค้าน	 ผู้คัดค้านจึงขึ้นบนเวทีพร้อมกับยกมือไหว้ทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน	 หลังจากนั้น 
นายสุทินได้กล่าวเปิดงาน	 แล้วการแสดงหมอลำจึงเริ่มขึ้น	 รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแผ่น 
บันทึกภาพและเสียง	 (ซีดี)	 วัตถุพยานหมาย	 ว.ร.๑	 ซึ่ง	นายสุรจิตรก็ให้การในชั้นสืบสวนสอบสวน 
ยอมรับว่ามีชื่อในใบฎีกาบอกบุญในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์	 นายสุรจิตรได้รับเชิญ 
พร้อมกับนายจิรวัฒน์และนายสุทินให้ไปร่วมงานโดยนายสุทินได้รับเชิญในฐานะเป็นประธาน 
กล่าวเปิดงานในคืนดังกล่าว
 เมือ่งานไดจ้ดัขึน้ในขณะทีพ่ระราชกฤษฎกีากำหนดใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๒ มผีลใชบ้งัคบัแลว้ การทีผู่ค้ดัคา้นอา้งวา่ไดม้กีารประชมุวางแผนการจดังานกอ่นที่ 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจึงหาเป็นข้อสาระสำคัญไม่ พฤติการณ์ของนายสุทินและ 
คณะนั้นแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า คณะกรรมการจัดงานได้นัดหมายล่วงหน้าให้นายสุทิน 
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัมหาสารคาม เขตเลอืกตัง้ที ่๑ และนายสรุจติรทีเ่ปน็กรรมการ 
ที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ในการจัดงานกับนายจิรวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ซึ่งสังกัดพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับผู้คัดค้าน มาร่วมงานในงานคืนสู่เหย้าโรงเรียน
บ้านหนองโนอีดำซึ่งมีงานมหรสพและการรื่นเริง นายสุทินกับคณะจึงมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้มี 
มหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  ซึ่งจัดขึ้นในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ ที่ผู้คัดค้านซึ่งขึ้นไปบนเวทีตามคำเชิญของนายสุทิน 
อ้างว่า ผู้คัดค้านไปร่วมงานโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายกับนายสุทินและคณะนั้น	 ได้ความตามบันทึก 
ถ้อยคำของนายสุรจิตรที่ให้การในชั้นสืบสวนสอบสวนว่า	นายสุรจิตรมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการ 
หาเสียงของผู้คัดค้านในฐานะเพื่อนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน	 โดยนายสุรจิตรเพียงแต่อ้างว่า 
กระทำในกรอบของกฎหมายเทา่นัน้	ทัง้ปรากฏวา่ผูค้ดัคา้นเปน็บคุคลนอกพืน้ที ่เพิง่ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ในจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ เป็นครั้งแรก เข้ามาหาเสียงในงานของโรงเรียนบ้านหนอง 
โนอีดำโดยไม่ได้ขออนุญาตคณะกรรมการจัดงาน และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่เข้ามา 
หาเสียงในงานนี้ ข้ออ้างของผู้คัดค้านย่อมรับฟังไม่ได้ กรณีเชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านเข้ามาในงานโดย 
นัดหมายกันมาก่อนกับนายสุทินและคณะซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือสนับสนุน 
ให้มีการจัดงาน การที่นายสุทินกล่าวปราศรัยแนะนำให้ผู้คัดค้านขึ้นไปแสดงตัวบนเวทีจึงเป็น 
การเอื้อประโยชน์ต่อผู้คัดค้านในการหาเสียง ถือได้ว่าเป็นการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มี 
มหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ ผู้คัดค้าน 
อนัเปน็การฝา่ฝนืพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๓) มีผลให้การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๒ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคำร้องของผู้ร้อง



คำสั่งศาลฎีกา	ที่	๘๔๒๘/๒๕๕๒	
วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒
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 ส่วนที่ผู้คัดค้านนำสืบว่า	 ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงรวมทั้งเขตเลือกตั้งที่	 ๑	 จำนวน	
๘๐,๕๐๗	คะแนน	สูงกวา่นางกุสุมาลวตีทีไ่ดค้ะแนนรวมทัง้เขตเป็นที่	๒	ซึง่มีคะแนน	๕๔,๕๖๕	คะแนน	 
ถึง	๒๕,๙๔๒	คะแนน	และในขณะที่นายสุทินกล่าวเปิดงานมีผู้ร่วมงานเพียง	๖๐๐	คน	ถึงแม้รับฟังว่า 
ผู้คัดค้านได้ประโยชน์จากการพูดบนเวทีของนายสุทินก็ไม่เกิน	๖๐๐	คะแนน	หากจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ใหม่ย่อมไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งของผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลง	จึงไม่ควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๑๑	 วรรคหนึ่ง	บัญญัติไว้ 
ชัดแจ้งว่า	 “เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	 ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขต 
เลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดหรือผู้สมัครผู้ใด 
กระทำการใด	ๆ 	โดยไม่สุจริตเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง	 หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดย 
ผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำ	 ทั้งนี้	 อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนี้	 ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 หรือพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา	 
ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลฎีกาว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรณีเป็นไปตามคำร้องของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	หรือผู้สมัครผู้นั้นมีกำหนดเวลาห้าปี...”	บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมุ่งหมาย 
จะควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยไม่คำนึงว่าการเลือกตั้ง 
ส่วนที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นจะเป็นผลให้การเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
หรือไม่
 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำร้องของผู้ร้องดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การที่ผลคะแนน 
การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่เกิดเหตุของผู้คัดค้านน้อยกว่าผู้สมัครอื่น จึงไม่ใช่ข้อสำคัญ และ 
ไม่อาจทำให้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวกลับกลายเป็นชอบ 
ขึ้นมาได้ อีกทั้งมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ กม็ไิดบ้ญัญตัเิปดิชอ่งใหใ้ชด้ลุพนิจิ 
ในกรณีที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ไม่มีเหตุอันสมควรจะให้เลือกตั้งใหม ่
ก็ไม่จำต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ดังเช่นเหตุที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้คัดค้านทุกข้อ 
ฟังไม่ขึ้น ต้องเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง

๓. ผลคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
 จึงมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑	 
จำนวน	๑	คน	ใหม่แทนนายขจิตร	ชัยนิคม	ผู้คัดค้าน	




