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คดีหมายเลขดําที่ อม. ๑/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
อัยการสูงสุด

โจทก์

นายศุภชัย โพธิ์สุ

จําเลย

ระหว่าง
เรื่อง ความผิดต่อตําแหน่ง หน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จําเลยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเป็ น ข้ า ราชการการเมื อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๘
ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จําเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีอํานาจหน้าที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีอํานาจในการสั่ง
การอนุญ าต การอนุมัติ การกํากับดูแล และปฏิบัติราชการหรือดําเนิน การอื่น ในกรมวิชาการเกษตร
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น องค์ ก ารสวนยาง สํ า นั ก งาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสะพานปลา รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่เกี่ย วกับงบประมาณ
และเสนอเกี่ยวกับสวัสดิการ รวมทั้งค่าตอบแทนหมอดินอาสา ซึ่งเป็นภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่
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๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ท้องที่ในอําเภอสว่างแดนดิน อําเภอส่องดาว อําเภอเจริญ ศิลป์ อําเภอบ้านม่ว ง
อําเภอคําตากล้า แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒ คน คือ
นายพิทักษ์ จันทศรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย หมายเลข ๑ และนางอนุรักษ์ บุญศล สังกัดพรรคเพื่อไทย
หมายเลข ๒ ต่ อ มาวัน ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น สกลนคร กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญหมอดินอาสาในจังหวัดสกลนคร ที่มีสิทธิเลือกตั้งในอําเภอสว่างแดนดิน
อําเภอส่องดาว อําเภอเจริญ ศิลป์ อําเภอบ้านม่ว ง อําเภอคําตากล้า รวม ๑๔๐ คน มาฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดําเนินงานของประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมริมปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา จําเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต กล่ า วคื อ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ เวลากลางวั น จํ า เลย
อาศัยโอกาสที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองขึ้นบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟัง โดยสอบถามผู้เข้าร่วมอบรม
ให้ แ สดงตนโดยการยกมือ ให้ ท ราบว่ าเป็น ใครมาจากอํ าเภอใด ซึ่ ง จํา เลยทราบว่า เป็ น อํ า เภอต่ าง ๆ
ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จําเลยกล่าวข้อความหาเสียงเลือกตั้งว่า “การเลือกตั้งเที่ยวนี้ขอฝากพรรคภูมิใจไทยด้วย
พรรคภูมิใจไทยได้ส่งผู้สมัครหมายเลข ๑ คือนายพิทักษ์ จัน ทศรี จึง ขอฝากบอกให้เลือกเบอร์ ๑
นายพิทักษ์ จัน ทศรี เพราะเป็ น ฝ่ายรัฐบาล หากเลือกเบอร์ ๑ จะเจริญ รุ่งเรื อง เป็น หน้าเป็น ตา
ของจั ง หวั ด สกลนคร และจะได้ ง บประมาณต่ า ง ๆ มากมาย หมอดิ น อาสาก็ จ ะมี ค่ า ตอบแทน
เหมือนกับ อาสาสมั ครประจํ าหมู่บ้าน กลับไปบ้านก็ช่ว ยประชาสัมพัน ธ์ด้ว ย ถ้าเลือกพรรคเพื่อไทย
ซึ่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ต้องนั่งบังเสา เพราะไม่มีหน้าที่และความสามารถอะไรเลย” การกระทําดังกล่าว
ของจําเลย เป็น การกระทําในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อจูงใจให้หมอดินอาสาที่เข้าร่วมการอบรม
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่นายพิทักษ์ จันทศรี พรรคภูมิใจไทย หรืองดเว้น
การลงคะแนนให้แก่ นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย ด้วยการเสนอว่าจะให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสา
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของจําเลย และจําเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาเสียงเลือกตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นคุณแก่นายพิทักษ์ จันทศรี
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ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย หรือเป็นโทษแก่นางอนุรักษ์ บุญศล ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
เหตุเกิดที่โรงแรมริมปาว ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมานายสุดใจ รักษาราษฎร์
และนายประดิษฐ์ ดวงกุลษา กับพวก ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๓ จังหวัดสกลนคร
ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด สกลนคร คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ให้ดําเนินคดีอาญาต่อจําเลย และมอบอํานาจให้พันตํารวจตรีชวน จันทร์เทาว์ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ต่อมาพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะอนุกรรมการการไต่สวนซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งแจ้งข้อหา
ให้จําเลยทราบ จําเลยให้การปฏิเสธ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระทําของจําเลย
มีมูลความผิดทางอาญา จึงส่งเรื่องให้โจทก์ฟ้องจําเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๑๓๗ และขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนด ๑๐ ปี
จําเลยให้การปฏิเสธ
ทางไต่สวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และสํ า นวนการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ของสํ า นั ก งาน ป.ป.ช. ข้ อ เท็ จ จริ ง ฟั ง ได้ เ ป็ น ยุ ติ ว่ า เมื่ อ วั น ที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร
เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตําแหน่งที่ว่างลง โดยกําหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๑ มิถุน ายน ๒๕๕๒
เขตเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยท้ อ งที่ อํ า เภอสว่ า งแดนดิ น อํ า เภอส่ อ งดาว อํ า เภอเจริ ญ ศิ ล ป์
อํา เภอบ้ า นม่ว ง และอํา เภอคํา ตากล้ า ในการเลื อ กตั้ ง ดั งกล่ า ว มี ผู้ส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง ๒ รายคื อ
หมายเลข ๑ นายพิทักษ์ จัน ทศรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย และหมายเลข ๒ นางอนุรักษ์ บุญศล
สัง กั ด พรรคเพื่อ ไทย จํ า เลยเป็ น สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรจั ง หวั ด นครพนม สั งกั ด พรรคภู มิ ใจไทย
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้จําเลยมีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
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การกํากับดูแ ล และการปฏิบัติราชการหรือดําเนินการอื่นในกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน องค์การสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
องค์ ก ารสะพานปลา รวมทั้ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งบประมาณและเสนอเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก าร
รวมทั้งค่าตอบแทนหมอดินอาสาซึ่งเป็นภารกิจของกรมพัฒ นาที่ดิน เมื่อวัน ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญหมอดินในจังหวัดกาฬสินธุ์
และหมอดินในจังหวัดสกลนคร ที่มีสิทธิเลือกตั้งในอําเภอสว่างแดนดิน อําเภอส่องดาว อําเภอบ้านม่วง
อําเภอเจริญศิลป์ และอําเภอคําตากล้า ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ มาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ดําเนินงานของประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร” รุ่นที่ ๑
ที่โรงแรมริมปาว อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาที่ดินเชิญจําเลยร่วมเป็นเกียรติในการอบรม
ในวัน ดังกล่าวจําเลยเดิน ทางมาที่โ รงแรมริมปาว จําเลยขึ้น เวทีและบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมฟัง
โดยสอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่า มาจากอําเภอใดบ้าง และพูด ถึง นายพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข ๑
จากพรรคภูมิใจไทย รวมทั้งพูดเกี่ย วกับค่าตอบแทนของหมอดินอาสา ต่อมานายสุดใจ รักษาราษฎร์
และนายประดิษฐ์ ดวงกุลษา ซึ่งเข้าอบรมในครั้งดังกล่าวด้วย ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจําจังหวัด สกลนคร โดยกล่าวหาว่า จําเลยจัดการอบรมเพื่อหาเสียงให้แก่น ายพิทักษ์
อัน เป็ น การฝ่า ฝืน พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยการเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๓ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติในการประชุมเป็นเอกฉันท์ว่า การกระทําของจําเลยมีมูลเป็นความผิดทางอาญา และส่งรายงานเอกสาร
รวมทั้งความเห็นไปยังโจทก์เพื่อดําเนินการฟ้องคดีนี้
พิเคราะห์แล้วมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการแรกว่า จําเลยกระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสีย หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ หรือไม่ องค์คณะผู้พิพากษา
มีมติด้วยเสียงข้างมากว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตอันจะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ นั้น จะต้องได้ความว่าเจ้าพนักงานผู้นั้น มีหน้าที่โดยตรง
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่นั้น ๆ เท่านั้น ถ้าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
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ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงแล้ว ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
จําเลยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย
โดยชอบด้วยกฎหมายให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง หรือมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การกระทําของจําเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการที่สองว่า เมื่อการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผู้ ดํา รงตํ าแหน่ งทางการเมือ งมี อํา นาจ
วินิจฉัยคดีต่อไปหรือไม่ เห็น ว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า “ในการฟ้องคดีอาญาสําหรับ
การกระทําอัน เป็นกรรมเดียวผิด ต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอํานาจของศาล ให้ศาล
รับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย” เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ และข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ ครบองค์ประกอบ
ความผิดแล้ว และการกระทําตามคําฟ้องเป็นการกระทํากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองจึง มีอํานาจรับพิจารณาพิพ ากษาข้อ หาตามพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย การที่ศาล
มีคําสั่งประทับฟ้องเป็น การสั่งรับคดีไว้พิจารณาทั้งคดี ซึ่งต่อมามีการไต่สวนพยานหลักฐานของโจทก์
และจําเลย ก็เป็น การไต่ส วนที่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็น แม้ความปรากฏจากการไต่ส วนว่า
การกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ศาลก็สามารถวินิจฉัย
ประเด็นอื่น ๆ ที่เหลือได้ ดังนั้น องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจวินิจฉัย ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
และมาตรา ๕๗ ต่อไปได้
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการที่สามว่า จําเลยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
หรือไม่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด
หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (๑) จัดทํา ให้
เสนอให้ สัญ ญาว่าจะให้ หรือจัด เตรีย มเพื่อจะให้ท รัพ ย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น ใดอัน อาจคํานวณ
เป็นเงินได้ แก่ผู้ใด...” ตามฟ้องโจทก์กล่าวหาทํานองว่าจําเลยเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทน
แก่หมอดินอาสาเหมือนกับอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน จําเลยนําสืบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเป็นฝ่ายสอบถาม
เรื่องค่าตอบแทนหมอดินอาสาก่อน จําเลยจึงรับ จะไปดําเนินการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับหมอดินอาสา
ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว และมิใช่เรื่องที่จําเลยกระทําการอนุมัติค่าตอบแทนหมอดินอาสาได้เอง
และจากการไต่สวนได้ความว่า เมื่อจําเลยบรรยายเรื่องภารกิจของหมอดินอาสาจบ ได้สอบถามหมอดินอาสา
ว่ามีอะไรจะซักถามหรือไม่ นายสุดใจ รักษาราษฎร์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็นหมอดินอาสาผู้เข้ารับการอบรม
และเป็นผู้ทําหนังสือคัดค้านการเลือกตั้ง เขียนจดหมายสอบถามเรื่องค่าตอบแทนหมอดินอาสา จําเลยรับว่า
จะนําเอาปัญหาหรือคําถามเรื่องค่าตอบแทนไปปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ้าสามารถมีช่องทางที่จะดําเนินการให้กับหมอดินอาสาได้ จําเลยในฐานะที่เป็นผู้ดูแลกรมพัฒ นาที่ดิน
ก็จะไปช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป ดังนั้น ในเรื่องค่าตอบแทนหมอดินอาสานั้น จําเลยไม่ได้หยิบยก
เรื่องดังกล่าวขึ้น มาเอง แต่เป็น เรื่องที่จําเลยตอบคําถามของนายสุด ใจ และจําเลยกล่าวแต่เพีย งว่ า
จะช่วยผลักดันนโยบายเรื่องค่าตอบแทนของหมอดินอาสา ไม่ปรากฏว่าจําเลยซึ่งดูแลกรมพัฒนาที่ดิน
เสนอว่าหากหมอดินอาสาที่มีสิทธิเลือกตั้งเลือกนายพิทักษ์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยแล้วจะได้รับค่าตอบแทน
และแม้จะมีการตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทนหมอดินอาสา ก็เป็นการให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาทั่วประเทศ
มิใช่การให้หรือเสนอให้แก่หมอดินอาสาคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด สกลนคร ดังนั้น การตอบคําถามเรื่องค่าตอบแทนหมอดิน อาสาดังกล่าว
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จําเลยจึงไม่น่าจะมีเจตนาพิเศษเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เลือก นายพิทักษ์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย
เพราะผู้เกี่ ย วข้อ งทุก ฝ่าย ทั้งจํ าเลยและผู้เข้า รับการอบรม ตลอดจนข้ าราชการในกรมพัฒ นาที่ดิ น
ต่างทราบดีว่าการให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาเป็นไปได้ยาก และเรื่องดังกล่าวไม่มีผลชักจูงใจหมอดินอาสา
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด ดังปรากฏจากคําเบิกความของนายสุดใจเองว่า เมื่อจําเลยพูดเช่นนั้น นายสุดใจ
ไม่รู้สึ กอย่ างไรเพราะชิ น แล้ ว เนื่องจากมีการพูด เรื่องดังกล่าวมาตลอด ผู้เ ข้ารั บการอบรมต่า งรู้สึ ก
เช่นเดียวกันว่าใครมาประชุมก็พูดรับไปเช่นนี้นั่นเอง และปรากฏจากคําเบิกความของนางนงนุช ศรีพุ่ม
พยานโจทก์ซึ่งในขณะเกิดเหตุเป็นผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และรักษาการ
ในตําแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครว่า กรมพัฒนาที่ดินผลักดันเรื่องค่าตอบแทนหมอดินอาสามานาน
แต่จํานวนหมอดินอาสาทั่วประเทศมีมากถึง ๗๐,๐๐๐ กว่าราย การที่จะทํางบประมาณเสนอรัฐบาล
เพื่อให้ค่าตอบแทนจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา พยานโจทก์ซึ่งขณะเกิดเหตุ
เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุรัฐบาลไม่มีนโยบายเรื่องการให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสา
เพราะต้องใช้งบประมาณประมาณ ๔๐๐ ล้านถึง ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไม่เคยของบประมาณในเรื่องดังกล่าว ส่ว นที่จําเลยพูด เกี่ย วกับการเลือกตั้งที่ว่า หากเลือกนายพิทักษ์
เบอร์ ๑ พรรคภูมิใจไทยทีจ่ ําเลยสังกัดอยู่ จะได้ ส.ส. เป็นฝ่ายรัฐบาล จะได้ประโยชน์ที่ได้ใกล้ชิดกับรัฐบาล
สามารถจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒ นาพื้น ที่ข องตนได้มากนั้น ก็เป็น การพูด หาเสีย งตามปกติทั่ว ไป
องค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษาจึ ง มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า พยานหลั ก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการไต่ ส วนยั ง ฟั ง ไม่ ไ ด้ ว่ า
จําเลยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า จําเลยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง หรือไม่ พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายกระทํ า การใด ๆ เพื่ อ เป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษแก่ ผู้ ส มั ค ร
หรือพรรคการเมือง” เห็นควรวินิจฉัยก่อนว่า จําเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า
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คําว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีความหมายกว้าง แตกต่างจากคําว่า “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ เจ้าหน้าที่ข องรัฐไม่จําต้องมีหน้าที่โดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือได้รับมอบหมาย
ให้ มี ห น้ า ที่ นั้ น ๆ เพราะเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ต้องการให้บุคคล
ในภาครัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
วางตั ว เป็น กลาง ไม่ อาศัย อํา นาจหรือ หน้ าที่ ในฐานะเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ ไปช่ว ยเหลื อ หรือ กลั่ น แกล้ ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายหนึ่งรายใด อันจะทําให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ (๖) และถือเป็น เจ้าหน้าที่ข องรัฐตามนัย มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ด้วย จําเลยจึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จําเลยเป็นผู้จัดการให้มีการอบรมเพื่อหาเสียงให้ นายพิทักษ์ จันทศรี
หรือไม่ ได้ความจากการไต่สวนว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ในปี ๒๕๕๒ กรมพัฒนาที่ดินให้งบประมาณจํานวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท แก่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประธานกลุ่มเกษตรกรในพื้น ที่จังหวัดสกลนคร จํานวน ๔๒๐ คน
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครจึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ดําเนินงานของ
ประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร” โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ อบรม จํานวน ๑๔๐ คน ที่โรงแรมริมปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๒ ผู้ เข้ารับการอบรมเป็น ประธานกลุ่มเกษตรกร หรือหมอดิน อาสา จากอํ าเภอสว่ างแดนดิ น
อําเภอส่องดาว อําเภอเจริญศิลป์ อําเภอบ้านม่วง และอําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร รุ่นที่ ๒ อบรม
จํานวน ๒๘๐ คน ที่โรงแรมอิมพีเรียล อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
จึง เห็น ได้ ว่า เป็น การจั ด อบรมตามปกติ ต ามนโยบายของกรมพัฒ นาที่ ดิ น ซึ่ งได้ จั ด สรรงบประมาณ
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ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ มิใช่การให้งบประมาณแก่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนครโดยเฉพาะเจาะจง
อีก ทั้ ง สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น สกลนครเริ่ม ดํ า เนิ น โครงการก่ อ นที่ จ ะมี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๓ และก่อนที่จําเลยจะได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามสําเนาบันทึกข้อความ
ของสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น สกลนคร ที่ กษ ๐๘๑๒.๑๑/๓๒๘ ลงวั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เอกสารหมาย จ. ๑๒ จึงฟังไม่ได้ว่าจําเลยในฐานะรัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งรับผิดชอบดูแลกรมพัฒนาที่ดินจัดการอบรมขึ้นเพื่อหาเสียงให้แก่นายพิทักษ์ จันทศรี
ส่ ว นที่ โ จทก์ ฟ้ อ งว่ า จํ า เลยพู ด ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมฟั ง ว่ า “การเลื อ กตั้ ง เที่ ย วนี้ ข อฝาก
พรรคภูมิใจไทยด้ว ย พรรคภูมิใจไทยได้ส่งผู้สมัครหมายเลข ๑ คือ นายพิทักษ์ จัน ทศรี ...” นั้น
ข้อ เท็จ จริง จากการไต่ สวนได้ ค วามว่า จํา เลยพู ด ว่ า การเลื อกตั้ งในวัน ที่ ๒๑ มิ ถุน ายน ๒๕๕๒
พี่น้องตัดสินใจเอาว่าเลือกใครพรรคไหน เพราะมีอยู่แค่ ๒ พรรค ถ้าพี่น้องจะเลือก ส.ส. แล้วได้เป็นฝ่ายค้าน
พี่ น้ อ งก็ เ ลื อ กเอานางอนุ รั ก ษ์ บุ ญ ศล เบอร์ ๒ พรรคเพื่ อ ไทย แต่ ถ้ า พี่ น้ อ งอยากจะได้ ส.ส.
เป็นฝ่ายรัฐบาล พี่น้องก็เอานายพิทักษ์ จันทศรี เบอร์ ๑ พรรคภูมิใจไทย ถ้าเลือก ส.ส. เป็นฝ่ายรัฐบาล
ได้ใกล้ชิด กับรัฐมนตรี ใกล้ชิด กับรัฐบาล สามารถจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒ นาพื้นที่ข องตนได้มาก
แต่ถ้ าเลื อก ส.ส.เป็น ฝ่ ายค้ านก็ ต้องไปทํ าหน้ าที่ใ นการพู ด ในการอภิปราย ถ้า เป็น ส.ส.ฝ่ายค้า น
ที่ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าอธิบายในสภา เราก็จะเสียประโยชน์ ต้องนั่งบังเสา
เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “... กระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณ
หรือเป็น โทษแก่ผู้ สมัครหรือพรรคการเมือ ง” โดยกําหนดเฉพาะการกระทําโดยมิ ชอบด้ว ยกฎหมาย
จึงเป็น เรื่องที่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น กรณี ๆ ไป คดีนี้เมื่อพิจารณาจากคํากล่าวของจําเลยแล้ว
ถ้ อ ยคํ า ที่ ว่ า ส.ส.ฝ่ า ยรั ฐ บาลมี โ อกาสได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณมากกว่ า ส.ส.จากฝ่ า ยค้ า น
เป็น ข้อเท็จจริงที่ ท ราบกัน ทั่ว ไปว่ าในระบอบประชาธิป ไตย รั ฐบาลซึ่ งเป็ น ฝ่า ยบริ หารเป็น ผู้กํา หนด
และจัดสรรงบประมาณ ส่วนถ้อยคําที่จําเลยพูดฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณาเลือกผู้สมัครหมายเลข ๑
ที่มาจากพรรคภูมิใจไทยนั้น ก็เป็นคําพูดที่ต่อเนื่องมาจากการที่ผู้เข้ารับการอบรมพูดว่า จําเลยเป็นคนทรยศ
ย้ายไปอยู่พ รรคภู มิใจไทย จําเลยจึงพูด อธิบายสาเหตุที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พ รรคภูมิใจไทย
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แล้วจึงขอฝากผู้สมัคร หมายเลข ๑ ที่มาจากพรรคภูมิใจไทย ข้อความที่จําเลยกล่าวยังไม่มีส่วนใดที่บ่งชี้ว่า
จําเลยใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โ ดยมิชอบด้ว ยกฎหมายเพื่อเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า ข้อเท็จจริง
ตามทางไต่ส วนยังฟังไม่ได้ว่า จําเลยกระทําความผิด ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง
พิพากษายกฟ้อง
นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
นายอร่าม เสนามนตรี
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นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล
นายวีระวัฒน์ ปวราจารย์
นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์
นายวรพจน์ วิไลชนม์
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