หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๔๙
เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๔๙
เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๔๙

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคแผนดินไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย
อัยการสูงสุดยื่นคํารองรวมสามคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคการเมืองวา พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานตามหนัง สือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๑/๘๙๙๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
และหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ อัยการสูงสุดพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองทั้งสามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ คดีอยูใ นระหวา งที่
พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และภายหลัง
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใ หบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน อํา นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตอมาพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณาคํารอง
ทั้งสามเขาดวยกัน เนื่องจากมีขอเท็จจริงเกี่ยวพันกัน โดยใหเรียกอัยการสูงสุดวา ผูรอง และใหเรียก
พรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา
ผูถูกรองที่ ๓
คํารองที่หนึ่ง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ เปน พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๖ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวัน ที่ ๘ มีน าคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนด
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองเปน สมาชิกพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนและการประกาศผลวา ในเขตเลือกตั้งใด
ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหประกาศใหผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง แตในกรณีที่
ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตนั้น
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อ ขอใหผูรอ งพิจ ารณาดํา เนิน การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เนื่องจาก
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอัน อาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน ภัย
ตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วามีการทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจาง
สนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่นจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมือง
ตาง ๆ ตามคําบงการหรือคําสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ในหลายสิบเขตเลือกตั้ง
ไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียน
สมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทํา
ของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และ
ผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตัง้
มีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของ
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนการกระทําในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) และใหแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็น วา
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก
ของผูถกู รองที่ ๒ ในฐานขอมูลของนายทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมถงึ เกาสิบวัน
อันเปนการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗
(๔) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ ยอมแสดงวา
ผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒
ตอมา ผูรองยื่น คํารอ งแกไขเพิ่มเติม คํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๒ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีกําหนดหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา
(๑) การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมชอบ
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๖
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วรรคสอง เนื่องจากไมเปดโอกาสใหผูถูกรองที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้ง
ใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมปรากฏวา ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน
จึงมีผลใหผรู องไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ได
(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๒ ไมเคยมอบอํานาจใหกับบุคคลใดไปดําเนินการตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แ จงวา ผูถูกรองที่ ๒ โดย
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคไมไดกระทําความผิดตามที่ผูรองกลาวหา และนายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักกับ
นายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มากอน อีกทั้งไมเคยเสนอเงิน
หรือสิ่งของเพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามทีค่ าํ รองกลาวหา เนือ่ งจากวัน
และเวลาที่ผูรองกลาวหานั้น นายบุญทวีศักดิ์อยูตางจังหวัด และไมมีหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นวา
นายบุญทวีศักดิ์เกี่ยวของในการกระทําตามที่กลาวหา สวนกรณีการรับเงินจากกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นั้น นายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักและไมเคยรับเงินจากบุคคลตามที่ผูรองกลาวหา
ผูถูกรองที่ ๒ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สอง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๔๕ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณ หรือบุญอิทธิพล
ชิณราช เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรอง
พิจารณาดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ เนื่องจากนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการ
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อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนวา มีการทุจริตในการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนใหพรรคการเมืองอืน่
แยกยายกันไปจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรค
ฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียงไมถงึ รอยละ
ยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมืองตาง ๆ ตามคําบงการ
หรือคําสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ในหลายสิบเขตเลือกตั้งไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
ไมครบตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียนสมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไป
แกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทําของผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และ
คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการ
และรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของ
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทํา
ในฐานะตัวแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนความผิดฐานสนับสนุนผูสมัครใหกระทําความผิดฐานสมัคร
รับเลือกตั้งโดยรูวาตนเองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ และเปนความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน และแจงให
เจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ นั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) จึงแจงเรื่องและสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงเพื่อใหผูรองดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา การกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถกู รองที่ ๓ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๒ ไดดําเนิน การรับเงิน
สนับสนุนจากพลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา
ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง และนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมารวมกันจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ประเภทกิตติมศักดิ์
อันเปนความเท็จเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบหนังสือรับรองคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓
ติดตอกันเกินกวาเกาสิบวัน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔
ยอมแสดงวา ผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควร
ยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓
ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีกาํ หนดหาปนบั แตวนั ที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําชี้แ จง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) การที่ศ าลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งดังกลาว ผูรองไมอาจนําเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองได เนื่องจากมูลคดีที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําผิดของพรรคการเมืองที่ฝาฝนกฎหมายและถูกดําเนินคดีสิ้นไปแลว ควรยกคํารองนี้
(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๓ ไมเคยมอบอํานาจใหแ กบุคคลใดไปดําเนิน การตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ที่วา ตองกระทําโดยนิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรคมอบหมายใหทําการแทน ซึ่งการกระทําที่เปน ความผิดลงโทษพรรคการเมืองไดนั้น
ผูกระทําตองเปนกรรมการบริหารของพรรค แตนางฐัติมาและนายพันธมิตร ดวงทิพย ที่ผูรองกลาวอางวา
ไปรับเงินจากผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงไมมี
อํานาจกระทําการใดแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ แตเปนพฤติกรรมที่เปนการกระทําเฉพาะกลุม ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ ไมมีสวนรับรู
ไมไดเกี่ยวของ ไมไดมอบหมาย และไมใชเปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) ประเด็นเรื่องการที่ผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค นางฐัติม าและ
นายพันธมิตร เจาหนาที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคราวนี้
โดยสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๒๑ คน และ
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ซึ่งอาศัยงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานโครงการประจําป ๒๕๔๙ จํานวนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เปนไปตามมติการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยประธานที่ประชุมนําเสนอใหผูถูกรองที่ ๓
นําเงินที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ จํานวน ๑๐ คน
เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน สวนผูสมัคร
ที่เปนสมาชิกคนอื่น อีกจํานวน ๑๑๖ คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนด ใหรับผิดชอบดวยตนเอง
โดยรวมกับคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีนายพันธมิตรเปนผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ของผูถูกรองที่ ๓ และเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๑ นําเงินสวนตัวมาชวยสนับสนุน
โดยนายพันธมิตรกูยืมเงินจากนางวริศริยา งามเกิดศิริ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และตอมาผูถูกรองที่ ๓
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ โดยกรรมการบริหารพรรคนําเงินดังกลาวไปใชจายตาม
แผนงานโครงการประจําป ๒๕๔๙ แลว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นวา ผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง
เปนเงินจํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดมีสวนเกี่ยวของ และไมไดมอบหมาย
แตเปนการกระทําของนางฐัติมาและนายพันธมิตรซึ่งไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค และผูถูกรองที่ ๓
ไมไดรับประโยชนจากการกระทําของกลุมบุคคลดังกลาว หากผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจะตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขการบริจาคเงินใหแกพรรค สวนที่วา มีผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ บางคน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เชนนายอุทัย นามวงศ ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา รับเงินคาสมัครและ
คาใชจายจากผูถูกรองที่ ๓ นั้น รับฟงไมได เนื่องจากนายอุทัยเปน เครือขายของพรรคประชาธิปตย
ในการสรางสถานการณเพื่อลมการเลือกตั้ง ประกอบกับนายอุทัยเปนบุคคลมีความรูถึงระดับปริญญาเอก
จากตางประเทศ ขอกลาวหาของผูรอ งเปนเพียงการเชื่อมโยงความผิดใหไปถึงผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจะให
ถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) เทานั้น นอกจากนี้
ที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ รวมประชุมการใหสัตยาบันรวมกับพรรคการเมืองอีก ๑๕ พรรค และเลา
ใหฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะชวยคาใชจายในการสงผูสมัคร
ของพรรคการเมืองทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ในวันประชุมดังกลาวมีหัวหนา
พรรคการเมืองหรือผูแทนของพรรคการเมืองเขารวมประชุม จํานวน ๑๖ พรรค เพื่อทําสัตยาบันการปฏิรูป
การเมืองรวมกัน นอกจากพรรคการเมืองแลวยังมีผูสื่อขาวเขารวมจํานวนมาก หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไมไดกลาวในที่ประชุมถึงเรื่องงบประมาณที่จะชวยสนับสนุนในการเลือกตั้งแตอยางใด
(๒) ประเด็นเรื่องที่นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จ
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐาน
ในการสมัครรับเลือกตั้ง นั้น ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ มี ๓ ประเภท
ไดแ ก (๑) สมาชิก ตามขอบังคับพรรค ขอ ๑๐ คือ สมาชิกสามัญ ไดแ ก บุคคลที่ยื่น ใบสมัค ร
ตามขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติเปนสมาชิกพรรคได (๒) สมาชิกตาม
ขอบังคับพรรค ขอ ๑๑ คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิกที่เปนผูกอตั้งพรรค และบุคคลซึ่งพรรค
เลือกมาเปนสมาชิก หมายถึงสมาชิกที่ปรับแทนตําแหนงที่มีอยู จึงไมเปนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพียงปรับเขาและออก (๓) สมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒ คือ สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลที่ยื่น
ใบสมัคร และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบได โดยไมตองเสียคาบํารุง
ผูถูกรองที่ ๓ ยืนยันวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน รวม ๑๒๖ คนนัน้
มีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ทุกคน โดยผูถ กู รองที่ ๓ ไดรบั เปนสมาชิก
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ในคราวประชุมพรรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการประชุมรับสมัคร
ปรับปรุงสมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวน ๑๙๑ คน และในการประชุมพรรค ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๒๕ คน ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ มีใ บสมัครสมาชิกของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ดังกลาวเปนหลักฐาน แตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพียง ๑๐ คน แบบบัญชีรายชื่อจํานวน
๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๕ คน สวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งอีก ๑๑๖ คน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรายชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งเห็นวา ผูสมัครดังกลาวไมไดเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ เพราะไมมีรายชื่อปรากฏ
ในรายงานสมาชิกเพิ่มหรือลด ในรอบป ๒๕๔๘ (แบบ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗) ของผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งในรายงานดังกลาวผูถูกรองที่ ๓ รายงานเพียงวา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถูกรองที่ ๓
มีสมาชิกจํานวน ๒๙,๓๐๖ คน ในรอบปที่ผานมาคือ ป ๒๕๔๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูถูกรองที่ ๓ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวน ๗๐๐ คน และมีสมาชิกลดลงจํานวน ๓๑ คน และมีสมาชิก
รวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๕ คน เหตุที่ไมมีรายชื่อผูสมัครดังกลาวในรายงานสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบ
ป ๒๕๔๘ ของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจากสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๑๒๖ คน
เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เปนการปรับคนใหมเขามาแทนคนเกาที่ตองปรับออกไป ผูถูกรองที่ ๓ จึงไมได
แจงรายชื่อสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป ซึ่งเปนการดําเนินการ
ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมีรายชื่อ
บุคคลดังกลาว ผูถูกรองที่ ๓ เพียงแตจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไวตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ กําหนดไว และผูถูกรองที่ ๓ ก็เคย
ดําเนินการเชนเดียวกันมาแลวในการเลือกตั้งในคราววันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ดังนั้น การออกหนังสือ
รับรองใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ
เพื่อใหผูสมัครนําไปใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง จึงกระทําไปดวยความถูกตองและเปนจริง
ผูถูกรองที่ ๓ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สาม ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๔๑ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน โดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค
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เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อ ขอใหผูรอ งพิจ ารณาดํา เนิน การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เนื่องจากพลเอก
ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล กรรมการบริหารพรรคระดับสูงของ
ผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน ภัยตอ
ความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรีย บรอ ยหรือ ศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
วา มีการสมคบระหวางผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เจาหนาที่พรรคการเมืองอื่น และเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรค โดยวาจางพรรคเล็กใหลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ แขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงาน
ผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณประกอบความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์เปน การกระทําในฐานะเปนตัวแทนของผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีลักษณะเปน
การเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) จึงไดสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง
เพื่อใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา เมื่อระหวาง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลาที่พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ ปรากฏขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานวา
กรณีผูถูกรองที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไดแจงตอนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วา จะชวยคาใชจายในการลงสมัคร
ทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ
ตอมาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูดํารงตําแหนงในขณะนั้นคือ พลเอก ธรรมรักษ และพลโท
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
และเปนนายทหารคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษไดมอบเงินคาใชจาย จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใหแก
นางฐัติมา ภาวะลี สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ และเปนผูประสานงานของผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขัน กับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวแลว
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมาระหวางวันที่ ๕ ถึง ๗
มีน าคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให แ กน างฐัติมาเพื่อเป น
คาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน และ
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท ใหแกนางฐัตมิ าอีกเพือ่
เปนคาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ รวมเงินที่นางฐัติมาไดรับจากพลเอก ไตรรงค
และพลโท ผดุงศักดิ์ ทั้ง ๓ ครั้ง เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
กรณีผูถูกรองที่ ๒ พลเอก ธรรมรักษ รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งบุคคลทั้งสองเปนกรรมการบริหารพรรคระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ รวมกันใหเงิน
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สนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง แขงขันกับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของ
ผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวแลวไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข และนายธีรชัยหรือตอย
จุลพัฒน คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษเปนตัวแทนติดตอมอบเงินใหนายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หลายครั้ง โดยเริ่มติดตอที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหตัดตอขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ กรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน และมอบเงินคาใชจายใหสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไปสมัครรับเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครของ
ผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีได
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิออกเสียงในเขตนั้น โดยพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
รวมกับนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย มอบเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวไปให นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการนําสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตอมาวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีซึ่งเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษนําเงินไปใหนายชวการนับใสซอง ซองละ
๒๐,๐๐๐ บาท และมอบใหผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๓๓ ซอง ที่เหลือ
แบงกันในผูรวมงาน และตอมาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงิน จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ใหแก
นายชวการเพื่อนําไปใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ นําไปเปนคาใชจา ย
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๗ คน โดยมีหลักฐาน
การสงสําเนาใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหนายชวการ
นําไปรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจากพลเอก ธรรมรักษตามที่ไดตกลงกันไว แตปรากฏวา นายชวการและ
นายสุขสันตไมไดรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจึงไปแจงขอมูลแกนายสุเทพผูรองเรียนในกรณีนี้ และในชวง
วันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงิน
ตามที่ไดกลาวแลว นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒
ที่ไมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบเกาสิบวันตามที่กฎหมาย
กําหนด ดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก ใชเลขที่และวันรับสมัครของสมาชิกพรรคคนเดิม
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แลวนําชื่อและชื่อสกุลของสมาชิกคนใหม ใสแทนชื่อและชื่อสกุลสมาชิกคนเดิมที่เรียกวา การตัดตอ
พันธุกรรม ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๖๑ คน และในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในนามของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งรองทุกขดําเนินคดีแกนายอมรวิทยและผูรวมกระทําผิดทุกคนแลว
ผูรองเห็นวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑ โดยรวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับ
ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และรวมกันสนับสนุนใหมีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของ
ผูถูกรองที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน อันเปนการชวยเหลือและสนับสนุน
ใหมีการปลอมเอกสาร การกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอ
ความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรีย บรอ ยหรือ ศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔
และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคําขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
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ใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
(๑) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยึดอํานาจการปกครองประเทศ
และออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญจึงยอมสิน้ สุดลงไปดวย
โดยอัตโนมัติ บรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญยอมยุติลงไปดวยเชนกัน แมภายหลัง
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕
วรรคสี่ บัญญัติใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ก็ไมมีผลให
อรรถคดีที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญและยุติลงไปแลว กลับมาอยูในอํานาจพิจารณาของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคํารองของผูรอง การถายโอน
อรรถคดีและอํานาจดังกลาวไมมีความถูกตองชอบธรรม ลิดรอนสิทธิของผูถูกรองที่ ๑ ไมชอบดวยหลัก
นิติธรรมและมีลักษณะเลือกปฏิบัติเปนการตั้งองคกรซึ่งมิใชศาลขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งหรือมี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ ไมเปนไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่วา
การจัดตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นจะกระทํามิได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงไมมีความชอบธรรมและไมมีอํานาจพิจารณาคดีของผูถูกรองที่ ๑ นอกจากนี้ ในการพิจารณาวินิจฉัย
คดียุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐ ธรรมนูญซึ่งเปน องคกรที่ใ ชอํานาจตุลาการ แตตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มิไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใชอํานาจตุลาการ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญได เพราะขัดกับหลักนิติรัฐอันเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปในอารยประเทศ ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ศาลตองกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
และผูพิพากษาหรือตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเปนหลักประกันแกผูมีอรรถคดี
ทั้งปวงวาจะไดรับความเปนธรรม ไมมีผูใดมาสั่งหรือชี้นําผูพิพากษาหรือตุลาการได แตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
กระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และไมไดรับรองใหตุลาการรัฐธรรมนูญมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ประกอบกับในอดีตที่ผานมาไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดกําหนดใหองคกรอื่นที่ไมใชศาล
มีหรือใชอํานาจตุลาการ โดยเฉพาะอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง
เปนอํานาจของศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการมาโดยตลอด โดยจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘ ที่ใหศาลฎีกาพิจารณาและมีคําสั่งคดีที่อธิบดีกรมอัยการ
ขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ที่ใ หศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาและมีคําสั่งกรณีที่อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคการเมือง
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ที่กําหนด
ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีและใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกําหนดใหบรรดาอรรถคดี
หรือการใดที่อยูระหวางดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูใน
อํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนการกําหนดอํานาจและถายโอนอํานาจ
หนาที่ที่ขดั ตอหลักนิติรัฐ อีกทั้งยังเปนการขัดตอหลักการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ผานมา และขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เนื่องจากนายสุเทพซึ่งเปน
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยไมเปนผูเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เพราะพรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัครลงสมัคร
รับเลือกตั้ง และนายสุเทพไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจ
สืบสวนสอบสวนคํารองเรียนของนายสุเทพได
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หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๓) การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐
และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชอบดวย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
และวรรคสาม เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตาม
คํารองเรียนของนายสุเทพ ที่มีนายนาม ยิ้มแยม เปนประธาน ไมเคยแจงขอกลาวหา ผูถูกรองที่ ๑ เพื่อให
ชี้แจงขอเท็จจริง หรือแมแตแจงพลเอก ธรรมรักษหรือนายพงษศักดิ์ใหชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน
ทั้งที่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙ กําหนดใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
เรียกผูถูกรองเรียนมาเพื่อ แจงและอธิบายขอรองเรียน พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายให
ผูถูกรองเรียนทราบ โดยการแจงผูถูกรองเรียนดังกลาวตองทําเปนหนังสือ แตประธานคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงรับฟงเฉพาะพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปตยจัดทําและนําไปมอบให
ฝายเดียว แลวสรุปความเห็นเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มิไดใหโอกาสพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๐ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งไมใหโอกาส ผูถูกรองที่ ๑ มาใหถอยคํา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งที่ประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเคยใหความเห็น
ตอประธานกรรมการการเลือกตั้งปรากฏตามบันทึกขอความ ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ วา
ตองใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสผูถูกรอง
ที่ ๑ ไปใหถอยคํา ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ สวนที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ไปให
ถอยคําแลวนั้น บุคคลทั้งสองไมใชหัวหนาพรรค ไมไดเปนผูแทนของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่บุคคล
ทั้งสองไปใหถอยคําเนื่องจากไดรับเชิญไปในฐานะพยาน ไมใชในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๑ กรณีนี้
จึงถือไมไดวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใ หโอกาสผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองแลว และการใหสมั ภาษณ
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ตอสื่อมวลชนของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ไมถือวาเปนการใหถอยคําตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง สวนที่ผูรองอางขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๔ และขอ ๑๙ วาผูถูกรองที่ ๑ มีสิทธิยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวัน
ตอศาลรัฐธรรมนูญได และมีสิทธิอางบุคคลหรือหลักฐานอื่นเปนพยานหลักฐานรวมทั้งมีสิทธิตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของไดนั้น ขอกําหนดดังกลาวเปนขั้นตอนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนคนละเรื่องและคนละขั้นตอนกับการที่ตองดําเนินการในชั้นสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ วรรคสอง นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไมทําคําวินิจฉัยชี้ขาดคํารองเรียนเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แมวาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จะใชคําวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียน” แตที่จะปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ไดนั้น ก็ตอเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตองมีมติวา ผูถูกรองที่ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๖๖ เสียกอน เพราะคําวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียน” มิใชเปนการใหอํานาจแกนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาวินิจฉัยไดเอง เมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองมิไดดําเนินการตามขั้น ตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน นายทะเบียน
พรรคการเมือ งจึงไมม ีอํา นาจแจง เรื่อ งใหผูรองดํา เนิน การยื่น คํา รอ งขอใหยุบ พรรคผูถูก รอ งที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ได และผูรอง
ไมอาจยื่นคํารองเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
(๔) การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวย เนื่องจากเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๔๐ สิ้ น สุ ดลง ส งผลให บรรดากฎหมายประกอบรั ฐธรรมนู ญทุ กฉบั บซึ่ งรวมถึ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนอันสิ้นสุดลงดวย ซึ่งตอมาคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขชี้แจงวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกทั้งหมด ทั้งนี้ ตามคําชี้แ จงของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๔๙ เมื่อการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาและนํามาเปน คํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
เปนการกระทําที่อาศัยเหตุอันเกิดจากการกระทําตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองยุติและสิ้นสุดลงดวย
แมตอมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป แตประกาศฉบับดังกลาวคงมีผลเพียงเพื่อใหพรรคการเมืองยังคงสภาพ
อยูตอไปเทานั้น และแมตอมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๗ วา การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิไดกระทบ
กระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังใหมีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกก็ตาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีผลใชบังคับใหมเริ่มตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่ประกาศ
ฉบับที่ ๒๗ ไดประกาศเปนตนไป และจะนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน ฐานในการดําเนิน คดีซึ่งมูลคดีเกิดขึ้น กอ นวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙ ไมไ ด
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัตใิ หมผี ลใชบงั คับ
ตอไป การกระทําที่ผูรองกลาวหา ผูถูกรองที่ ๑ ในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมเปนความผิดอีกตอไป
การกระทําตามที่ผูรองอางมาเปนเหตุเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งอาศัยมูลเหตุที่เกิดจากการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อกฎหมายยกเลิกไป ยอมมีผลใหการกระทําที่ผูรองนํามาเปนเหตุ
ยื่นคํารองในครั้งนี้ยุติและสิ้นสุดลงดวย
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เนื่องจากพรรคการเมืองเปนกลุมบุคคลที่มีแนวความคิดและอุดมการณทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมสอดคลองกันไดรวมตัวเขาดวยกันเพื่อจะนําแนวความคิดนั้นมากําหนดเปนนโยบาย
และนําไปบริหารหรือตรวจสอบการบริหารประเทศตามอุดมการณของกลุมบุคคลนั้นตามวิถีทางประชาธิปไตย
พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงใหความคุมครองแกพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้น
และไมตองการใหมีการยุบพรรคไดโดยงายแมในกรณีที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสงสมัครแลวแตไมมีสมาชิกของพรรคไดรับเลือกตั้ง ก็ไมเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
การยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรองไว จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว คงมีแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง เทานั้น ดังนั้น การจะยุบพรรคการเมืองไดจึงตองเปน ไปตามเหตุม าตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง
ที่วาการที่บุคคลใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บญ
ั ญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) บัญญัติไวสอดคลองกับมาตรา ๖๓ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติการกระทําของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบ
เพิ่มเติมไวถึง ๔ เหตุ โดยการเพิ่มเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งผูรองอาศัยเหตุตาม (๓)
มารองใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดวย จึงเปนการกําหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญกําหนดและเปนบทบัญญัติเกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนบทบัญญัตทิ เี่ กินความจําเปน
และกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ รับรองไว อีกทั้งเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไว เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัด
เสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองที่มาตรา ๔๗ รับรองไว ซึ่งจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายมาจํา กัด เสรีภ าพในการรวมตัว กัน จัด ตั้งเปน พรรคการเมือ งตามมาตรา ๔๗
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติไววา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายนั้นดวย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง อีกดวย
เปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ บัญญัติ
หลักเกณฑการดําเนินการวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยนื่ คํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวนั้น มีลักษณะเปนหลักเกณฑการดําเนินการที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ เพราะถาพรรคการเมือง
กระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
ซึ่งเปนการกระทําเดียวกับการกระทําตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง คือใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดไมมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
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พรรคการเมืองที่กระทําการดังกลาว อัยการสูงสุดมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง เทานั้น และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ไดตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดกระบวนการเพื่อไปสูการยุบพรรคการเมืองที่แตกตางจากรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งที่เหตุในการยุบนั้นเปนเหตุแบบเดียวกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
(๗) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจาก
การกระทําตามขอกลาวหาของผูรอง หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดเปนผูกระทําและไมไดมอบหมาย
เปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคกระทํา อีกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ไมไดมีมติ
ใหผูถูกกลาวหากระทําการตามคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ กําหนดไว กรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการแทนผูถ กู รอง
ที่ ๑ โดยลําพังไมได จึงไมถือวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เพราะการที่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
จะดําเนินการในนามของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจัดการนอกเหนือจากที่ตนมีหนาทีร่ บั ผิดชอบนัน้ ไมอาจกระทําได
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งมีคาใชจายและตองผานขั้นตอนอยางเปนระบบ ซึ่งพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของผูถกู รองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ แตอยางใด อีกทั้งผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยทราบมากอน ไมเคยมอบหมาย ไมเคยใช
และไมเคยสนับสนุนใหบุคคลทั้งสองหรือบุคคลอื่นใดกระทําการตามที่ผูรองกลาวอางแตประการใด
หากบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหาก็เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลทั้งสอง ไมถือวาเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๑ แตอยางใด การยุบพรรคการเมืองเปนการทําใหสภาพความเปนบุคคลของพรรคการเมือง
ตามกฎหมายสิ้นสุดลง ทําใหสมาชิกภาพของมวลสมาชิกสิ้นสุดลง จึงเทียบไดกับเปนการลงโทษประหารชีวิต
ในทางอาญา การวินิจฉัยและตีความจึงตองตีความกฎหมายโดยเครงครัด ไมควรตีความในการขยายความ
เพื่อลงโทษพรรคผูถูกรองที่ ๑ การกระทําของกรรมการบริหารพรรคมิใชเปนการกระทําของพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกรณีที่จะใหถือวาเปนการกระทําของพรรคการเมืองและถือวาพรรคการเมืองนั้น
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กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา เปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือ
รูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ดังนั้น การกระทําของกรรมการบริหารพรรคอันจะถือไดวาเปน
การกระทําของพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคผูนั้นตองเปนหัวหนาพรรคการเมืองเทานั้น ทั้งนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังไดแยกการกระทําของ
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่เปนความผิดและตองรับโทษ
แยกตา งหากจากการกระทํา ของพรรคการเมือง กลา วคือ การกระทําของหัวหนา พรรคการเมือ ง
ตามมาตรา ๗๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ หรือการกระทํา
ของกรรมการบริหารพรรค ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๔ ซึ่งเปน ไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวา
ผูใดกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ ถาไมไดกระทําความผิดผูนั้นไมตองรับโทษและไมตองรับโทษจาก
การกระทําของผูอื่น การกระทําที่ผูรองอางเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนหัวหนาพรรคของผูถูกรองที่ ๑ ในขณะทีม่ กี ารยืน่ คํารองนีเ้ ปนตัวการ
สนับสนุน หรือสงเสริม รูเห็นเปนใจ ใหบุคคลทั้งสองที่ถูกกลาวหาไปกระทําตามคํารองแตอยางใดทั้งสิ้น
(๘) การกระทําของผูถูก รองที่ ๑ ไมเขา หลักเกณฑที่อาจมีคํา สั่งยุบ พรรคผูถูก รองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ไดเนื่องจากคําวา “ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) หมายถึง
การกระทําเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสิ้น สุดลง
แลวใชการปกครองอยางอื่น สวนคําวา “เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้” หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยผูที่ไดอํานาจนั้นมาจะเปนผูที่สามารถควบคุมใชอํานาจดังกลาว
ดังเชนการยึดอํานาจปฏิวัติ หรือรัฐประหารของคณะบุคคลที่เรียกตัวเองวา “คณะปฏิวัติ” สวนการกระทํา
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓) บัญญัติเปนเหตุ
ยุบพรรค คือ กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ซึ่งกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖
(๓) เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
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ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕
ดัง นั้น การกระทํา การเปลี่ย นแปลงขอ มูล สมาชิก พรรคการเมือ ง หรือ การใหเ งิน สนับ สนุน แก
พรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามคํารองซึ่งเปนเพียงการฝาฝนกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งหรือกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง จึงไมถือเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เพราะความรายแรง
ของกระทําถึงขนาดที่สมควรจะยุบพรรคการเมืองนั้นเสียก็คือ การกระทําการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึด
อํานาจปกครองประเทศโดยใชกําลัง ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และไมไดเปน
การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน เนื่องจากการกระทําการใดอันเปนเพียงการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง แมอาจจะถือวา
เปนความผิดทางอาญา แตไมเคยปรากฏหรือเคยมีคําวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา การกระทําเชนนั้น
เปน ภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือกระทําการอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด โดยเหตุนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติไววา หัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดใหพรรคการเมืองกระทําการใดฝาฝนนโยบายพรรคการเมืองหรือ
ขอบังคับพรรคการเมืองอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แตลักษณะการกระทํายังไมรุนแรงจนเปนสาเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ใหนายทะเบียน
มีอํานาจเตือนเปนหนังสือ ถาไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน ใหมีอํานาจยื่น คํารองเพื่อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได และผูน นั้ ไมมสี ทิ ธิเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองอีก เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง แสดงใหเห็นวา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดระดับความรุนแรงของ
การกระทําของพรรคการเมือง และผูบริหารพรรคการเมืองไวเปนลําดับขั้นเพือ่ ปองกันมิใหยกเหตุอนั เปน
การกระทําผิดเล็กนอยขึ้นอางเพื่อใหยุบพรรคการเมือง เพราะหากพรรคการเมืองถูกยุบไดโดยงายเนื่องจาก
การกระทําของผูบริหารพรรคบางคน ยอมมีผลกระทบอยางมากตอสมาชิกของพรรคการเมืองผูซึ่งไมมี
สวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคนั้นเลย
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(๙) กรณีมีเหตุที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสาม มิไดเปนบทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “....ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ....” และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติไวทํานองเดียวกัน วา
“เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...”
จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมืองจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรค
ไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคหรือไมยุบก็ได ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๗ ที่กําหนดความรุนแรงตามลักษณะของการกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้น
เปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ อาจจะใชมาตรการเพียงการเตือน หรือมีอํานาจสั่งให
ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําตามที่กลาวหา หรือใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนง นั้น ยอมแสดงใหเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจ
ที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได และกรณีของผูถูกรองที่ ๑ มีเหตุที่ไมสมควร
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ สามารถแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต
เขาทําหนาที่รัฐบาลเปนผลสําเร็จ และกระทําตามนโยบายที่เปนผลดีตอประเทศชาติมากมาย จนเปนที่นิยม
ของประชาชนสวนใหญ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถ กู รองที่ ๑
ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน และเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๓๗๗ คน จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเปนครั้งแรก นอกจากนี้
ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะเกิด
ผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรคเหลานั้น ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ ทั้งหากมีคําสั่งใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการเมืองไทย
ซึ่งสงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
(๑๐) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใชบังคับกับเหตุยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เพื่อเปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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ของกรรมการบริหารพรรคไมได เพราะเหตุยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) คือ พรรคการเมือง “กระทําการ” อยางใด
อยางหนึ่งตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ (๑) หรือ (๓) แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่กําหนดวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด
เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมือง” เห็น วา “การกระทํา ตองห าม” ตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ระบุในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ คือ “หามกระทําการ” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๔) เทานั้น สวนมาตรา ๖๖ (๑)
(๒) และ (๓) เปนบทบัญญัติให “การกระทําการ” ซึ่งไมใชขออางที่ผูรองอางเปนเหตุยบุ พรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ผูรองจึงนําประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ มาใชบังคับกับคดีนี้ไมได
(๑๑) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมมีผลใชบังคับยอนหลังกับการกระทํา
อันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได เนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เพิ่มเติมบทกําหนดโทษเพิ่ม ขึ้น นอกเหนือจาก
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๙ กําหนดไวแตเดิม
โดยการใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดหาป จึงเปนการตราและ
ยกเลิกกฎหมายที่ปราศจากความชอบธรรม อันยอนหลังเปนผลรายแกบุคคลที่เปนกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งขัดตอหลักนิตริ ัฐ เปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ไมเปนไปตามหลักกฎหมาย
ที่อารยประเทศทั่วโลกที่เจริญแลวยึดถือปฏิบัติ ขัดตอหลักสากลทางอาญา ไมเปนไปตามประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปน การลิดรอนสิทธิที่ผูถูกรองที่ ๑ ตามที่รัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไววา ใหศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรศาล และ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริย และเปนผูใชอํานาจตุลาการ
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กระทําในพระปรมาภิไธยนั้น เปนผูพิจารณาวินิจฉัยคดีของผูรอง การถายโอนอํานาจมาเปนของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญอันเปนองคกรที่มิใชศาล จึงเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แมวาการให “เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง” จะมิใช “โทษทางอาญา” แตผูถูกรองที่ ๑ ก็เห็นวา “สิทธิเลือกตั้ง” เปนสิทธิเสรีภาพ
ที่บรรดาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓ ก็ยังใหการคุมครองอยู ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในการใชสิทธิทางการเมืองซึ่งเปนโทษทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท ดังนั้น
การกระทําใดที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ กําหนดโทษไวในมาตรา ๖๙ ใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวม
ในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ซึ่งเปนการกําหนดโทษทางการเมืองสําหรับผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองที่ตองยุบพรรคการเมือง หากตีความวาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฉบับดังกลาวที่เพิ่มบทกําหนดโทษใหมีผลยอนหลัง
จะขัดหลักนิติรัฐที่หามตรากฎหมายยอนหลังอันเปนผลรายแกบุคคลทั้งในกรณีโทษทางอาญาและในกรณีอื่น
ที่ไมใชโทษทางอาญาดวย เพราะบุคคลก็ไมอาจเชื่อมั่นในการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น ถาพรรคการเมืองถูกยุบ
เพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๖๖ ผูเคยดํารงตําแหนงผูบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะไดรับโทษ
เพียงเทาที่บญ
ั ญัติในมาตรา ๖๙ เทานั้น นอกจากนี้ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว โดยนัย
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงทําใหหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในกฎหมายดังกลาว
สิ้นผลใชบังคับไปดวย การกระทําใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญ ญัติใ หเ ปน เหตุรอ งขอใหยุบพรรคการเมืองจึง ไมส ามารถนํา มาใชภ ายหลัง ที่มี
การประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ไดอีกตอไป จนกระทั่งถึงวันที่ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมีผ ลใชบังคับตอไป แตอยางไรก็ดี
ประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัต ริยท รงเปน ประมุข
ฉบับดังกลาวก็ไมไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มีผลใชบังคับยอนหลัง ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงใชบังคับเฉพาะกับการกระทําที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ คือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
เปนตนไปเทานั้น แตเหตุที่ผูรองอางขอใหสั่งยุบพรรคเกิดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูรองจึงไมสามารถอางการกระทําที่เกิดขึ้นกอนมาเปนเหตุขอใหสงั่ ใหยบุ พรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ได
(๑๒) การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุลาออกจากตําแหนงแลวกอนวันที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวได เนื่องจากภายหลังจากที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในชวงตนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ มีกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ลาออกจากตําแหนง โดยหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๔๙ ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขอ ๕๕ (๒) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแลว และ
ผูถูกรองที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
จึงสมบูรณในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ และจนถึงบัดนี้ผูถูกรองที่ ๑ ยังไมไดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
เนื่องจากพรรคการเมืองยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการทางการเมืองตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา ผูถูกรองที่ ๑ และกรรมการ
บริหารพรรคทั้งสองคนไมไดกระทําการตามที่ผูรองกลาวหา โดยสรุปไดดังนี้
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(๑) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ หากมีการเปลีย่ นแปลง
ขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ จริง ก็ไมใชการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แตเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ เอง โดยผูถูกรองที่ ๑ และ
กรรมการบริหารพรรคไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําดังกลาวแตอยางใด ซึ่งการที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ สงผูสมัครลงสมัครทุกเขตนั้นไมไดหมายความวาจะไดรับเลือกตั้งทุกเขต เพราะในบางเขตซึง่ สวนมาก
เปนเขตเลือกตั้งในภาคใต พรรคการเมืองรวมฝายคานมีคะแนนนิยมดีกวา เมื่อพรรคการเมืองรวมฝายคาน
ประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคอื่นซึ่งลงสมัคร
แขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ จึงมีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งสูง แตอยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) บัญญัติใหผูมีสิทธิสมัครตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตเพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน จึงเปนเหตุจูงใจใหพรรคการเมือง
บางพรรคทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของตนดวยการถอดชื่อสมาชิกเดิมออกแลวนําชื่อผูที่
จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหมเขาแทน ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้วิธีการดังกลาวมิไดเพิ่งกระทําในคราวนี้เปนครั้งแรก ในการสืบสวนสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง พยานบางปากใหการวา เคยดําเนินการเชนนีม้ ากอนแลว
ในคราวเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวา กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูใดเขาไปเกี่ยวของกับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ แตอยางใด ตามคํารองที่อางวา มีการติดตอจะให
นายอมรวิทย เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิกของผูถูกรอง
ที่ ๒ ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตนายชวการใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงวา เพิ่งพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายชวการเพิ่งรูจักกับนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่
นายชวการอางวา ไปชี้แจงเรื่องการตัดตอพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ตอพลเอก ธรรมรักษ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงรับฟงไมไดวา พลเอก ธรรมรักษ หรือ
นายพงษศักดิ์มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูรองอาง
สวนที่นายสุขสันตใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลา ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นําแผนบันทึกขอมูลจากเจาหนาทีส่ าํ นักงาน
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คณะกรรมการการเลือกตั้งมาใหนายสุขสันต โดยมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรค
ในแผนบันทึกขอมูลที่โรงแรมกานตมณี แลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผนบันทึกขอมูลไปคืนเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒ นาฬิกา นั้น ขัดแยงกับรายงาน
การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่ระบุวัน เวลา ครั้งสุดทายที่มีการบันทึก
ในฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขอเท็จจริง
ดังกลาวจึงเชื่อถือไมได
(๒) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยง
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมไดจายเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๒ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ผูรองฟงขอเท็จจริงจากคําใหการของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรี นายธีรชัย
และนายทวี พาไปพบพลเอก ธรรมรักษ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อพูดเรื่องตัดตอพันธุกรรม
ซึ่งขัดกับคําใหการของนายพงษศรี นายธีรชัย และนายทวี ที่ยืนยันวา ในวันนั้นบุคคลทั้งสี่ไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษและไมไดขึ้นไปที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่
๓ มีน าคม ๒๕๔๙ นายชวการใหการขัดกับนายธีรชัยและนายทวีที่ยืนยันวา วัน ดังกลาวไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษและไมไดรับเงินตามที่กลาวอางแตอยางใด เพราะพลเอก ธรรมรักษไมจําเปนตองเรียก
นายชวการใหไปรับเงินเพียงจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่กระทรวงกลาโหม และไมมีเหตุผลที่ตองจายเงิน
ดวยตนเอง สวนภาพที่นายสุเทพนําเสนอตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงนั้น เปนภาพ
ที่มีการตัดตอลําดับภาพขึ้นใหม และจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการ ถาจะมีการสนับสนุนเงิน
เปนคาใชจายในการสมัครแกผูถูกรองที่ ๒ นาจะสนับสนุนเฉพาะการสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตัง้ เทานัน้ แตนายชวการ
กลับอางวา เงินที่ไดรับจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้นเปนคาใชจายของผูส มัคร
แบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๒ จึงขัดกับเหตุผลที่ผูรองอางวา ผูถูกรองที่ ๑ วาจางพรรคเล็กใหสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่คาดวาจะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ นายทวีก็เปนเพียงผูสื่อขาวอิสระที่เคยเอาขาวสถานการณทางภาคใตไปใหพลเอก ธรรมรักษ
เทานั้น มิไดเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษแตอยางใด สําหรับเหตุการณที่โรงแรมกานตมณี เมื่อวันที่
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๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการวา นายชวการกับพวก รวมกันนับเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท
ที่นายทวีกับพวกนํามาใหใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท แลว นายธีรชัยมอบใหแกผูสมัครรวม ๓๘ ซอง
ขัดกับคําใหการของนายทวีและนายพงษศรีที่ยืนยันวา ไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวมอบใหแกนายชวการ
ทั้งไมปรากฏวาเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากผูใด อีกทั้งจํานวนเงินที่อางมีความไมสอดคลองกับจํานวน
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีเพียง ๓๑ คน ประกอบกับคําใหการของ
ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ เชน นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ
และพันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ไมมีผูใดใหการวาไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่โรงแรมกานตมณี
นอกจากนี้ที่นายชวการใหการวา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงินไปมอบใหนายชวการ
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นําไปใหนายสุขสันตเพื่อเปนคาสมัครของผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ทีจ่ ะลงสมัคร
ที่จังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน ก็ขัดกับคําใหการของนายทวีที่วา ไมมีเหตุที่
ตองนําเงินมาใหนายชวการซึ่งไมมีฐานะและตําแหนงหนาที่ในพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนที่จะมอบใหแก
นายบุญทวีศักดิ์ ซึ่งเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และเปนผูมีอํานาจในการสงคนลงสมัครโดยตรง
สวนเรื่องการโอนเงินเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ในวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา เพื่อเปนคาสมัครผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นอีก ๗ คน นั้น
วัน ดังกลาวเปน วัน สุดทายของการรับสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้ น
คําใหการของนายชวการและนายสุขสันตเปนเพียงการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น
(๓) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ ในขอที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในการประชุมของพรรคการเมืองที่อาคารวุฒสิ ภา เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ แจงตอ นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค
ผูถูก รอ งที่ ๓ วา จะชว ยคา ใชจายในการสง คนลงสมัค รรับ เลือ กตั้ง ทุก พรรค พรรคละประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ นั้น ผูถกู รองที่ ๑ ชี้แจงวา
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยแจงหรือกลาววา จะชวยคาใชจายดังกลาวแกพรรคการเมืองใด และ
เปนไปไมไดที่จะแจงตอหัวหนาพรรคการเมืองจํานวนมากถึง ๑๕ พรรคที่รวมประชุมกันวา จะจายเงิน
ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับคําใหการของนายบุญอิทธิพลและนายณัฐพรหม นุสติ หัวหนาพรรคกฤชไทยมั่นคง
ที่วา พันตํารวจโท ทักษิณไมไดพูดเรื่องการสนับสนุนเงินใหแกพรรคการเมืองอื่นแตอยางใด สวนที่
นางฐัติมา ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๔๙
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พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูใตบังคับบัญชาและเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ
มอบเงินใหแกนางฐัติมารวม ๓ ครั้ง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปน คาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
นั้น ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา นางฐัติมาเปนบุคคลที่นายสุเทพทั้งขมขู หลอกลวง จางวาน ใหคํามั่นสัญญา
เพื่อใหนางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อปรักปรําและใสรายพลเอก
ธรรมรักษซึ่งตอมา นางฐัติมาใหการตอพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วา คําใหการ
ชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และตามบันทึกที่ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยนั้นเปนไป
ตามเอกสารที่นายสุเทพจัดเตรียมไวให โดยนายสุเทพเสนอเงินให จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะใหอีก
๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมเสนอตําแหนงทางการเมืองในพรรคประชาธิปตย รวมทั้งจะใหนางฐัติมาลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตกรุงเทพมหานครดวย คําใหการ
ของนางฐัติมา จึงรับฟงไมได
(๔) ผูถูกรองที่ ๑ เห็นวา ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบงเขตเลือกตั้งยอมจะไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวไดอยูแลว ไมจําเปนที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองจางผูถูกรองที่ ๒ หรือผูถูกรองที่ ๓ ใหสง
ผูสมัครเขาแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบกับผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
สงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง และหากมีปญหาเกี่ยวกับการทําหนาที่ขององคกรกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมครบ ๕๐๐ คน ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ขอกลาวหาของผูรองจึงขัดตอเหตุผล
และรับฟงไมได ประกอบกับมีพยานบุคคลที่เปนผูสมัครของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคยืนยันในชั้น
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ผูสมัครของพรรคทั้งสองจํานวนมากออกคาใชจายเอง
เพราะมีความมั่นใจวาจะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งคราวนี้เนื่องจากพรรคใหญ
ฝายคานไมสงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผูถูกรองที่ ๑ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาไตสวนตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๔ นัด เปนพยานผูรอง จํานวน ๓๖ ปาก เขาไตสวน ๗ นัด
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พยานผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๓๐ ปาก ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๕ ปาก และผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๒ ปาก
รวม ๗ นัด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว ขอเท็จจริงฟงไดในเบื้องตนวา ภายหลังที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๑ ผูถ กู รองทัง้ สาม
เปน พรรคการเมือ งที่ไ ดรับ การจดแจง จัด ตั้ง เปน พรรคการเมือ งจากนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ ขณะเกิดเหตุ
คดีนี้ ผูถูกรองที่ ๑ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน โดยมี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๒ มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๔๘ และผูถูกรองที่ ๓ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณหรือ
บุญอิทธิพล ชิณราช เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลีย่ นแปลง
กรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และกอนเกิดเหตุมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแลว ๒ ครั้ง ครั้งแรก
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๔๘ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๒๐๐ คน รวม ๒๔๘ คน
ผูถูกรองที่ ๑ เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และครั้งที่สอง วันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน
๖๗ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๑๐ คน รวม ๓๗๗ คน ผูถูกรองที่ ๑ จัดตั้งรัฐบาลทีม่ าจาก
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และพันตํารวจโท ทักษิณไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงนายกรัฐ มนตรีเปน สมัยที่ ๒ สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ เพิ่ง สงผูส มัครเปน ครั้งแรก
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑ คน ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔ คน ไมมีผสู มัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และที่ ๓ คนใดไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตอมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดใหมีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคการเมือง
ฝายคานที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรรวม ๓ พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน
๑๐๐ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งครบทุกเขต จํานวน ๔๐๐ คน ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๑ คน ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๒๑ คน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปต ยกบั พวก
มีหนังสือคัดคานการประกาศรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตเลือกตั้งที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ ๘ และเขตเลือกตั้งที่ ๙ ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ รวม ๓ คน เนื่องจาก
ไมปรากฏชื่อบุคคลทั้งสามในแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา
(แบบ ท.พ.๖) ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘ ตอมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอ พลตํารวจเอก วาสนา เพิม่ ลาภ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวามีการสมคบกันระหวางผูบริหารของผูถูกรองที่ ๑
พรรคการเมืองอื่น และพนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคการเมือ งอื่น และวาจา งพรรคอื่น ใหล งสมัค รรับ เลือ กตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูส มัครนัน้
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
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สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเสนอรายงานผล
การสืบสวนสอบสวน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นวา
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไดมีหนังสือสงพยาน
หลักฐานใหผูรองเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ และอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม รวม ๓ คํารอง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขายึด
อํานาจการปกครอง และมีประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลง
พรอมกับรัฐธรรมนูญ และตอมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ ใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควรวินิจฉัยปญหาตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองทั้งสาม
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การสืบสวนสอบสวนของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง การยื่นคํารองของผูรอง และความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ผูรองนํามาเปนเหตุขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามกอน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑ มีวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียุบพรรคการเมืองเปนอํานาจของศาล
ซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยมาโดยตลอด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไมใชศาล และมิใชองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ทั้งเมื่อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงแลว อํานาจหนาที่
และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอันสิ้นสุดลง แมตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูใน
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อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้เพราะขัดตอ
หลักนิติรัฐ
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใด
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกา
เปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดย
วิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”
คดีนี้ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขณะที่คดีนี้อยูระหวางผูถูกรองทั้งสามยื่นคําชี้แจงแกขอ กลาวหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขาทําการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศ และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงเปน อัน สิ้น สุดลงตั้งแตเมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ แตตอมา
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
โดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ไดรบั เลือก
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โดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และมาตรา ๓๕ วรรคสี่
บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ การที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมีคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญ
กอนศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ไมวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเปนศาล
หรือองคกรที่ใ ชอํา นาจตุลาการหรือไมก็ตาม สว นที่ผูถูก รอ งที่ ๑ กลาวอา งวา แมรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนคดี
ที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก็ไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพราะขัดตอหลักนิติรัฐนั้น เห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาและตุลาการที่มาจากศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อันเปนองคกรตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยและมีความเปนอิสระ อีกทั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังมีวิธีพิจารณาที่มีหลักประกันขั้นพื้นฐานในเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปดเผย
การใหโอกาสแกคูกรณีแสดงความคิดเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสาร
ที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการรัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ตามขอกําหนดคณะตุล าการรัฐ ธรรมนูญวาดวยองคคณะ
ในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กอนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเริ่มการพิจารณาไตสวนคดีนี้
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติ
ใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงหาไดขัด
ตอหลักนิติรัฐดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
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ประเด็นตองวินิจฉัยขอที่ ๒ มีวา การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา พรรคประชาธิปตย ไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
ผูยื่นหนังสือรองเรียน ไมไดรูเห็น การกระทําตามหนังสือรองเรียนดวยตนเอง จึงไมเปน ผูเสียหาย
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีนี้
พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินจิ ฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ กําหนดวา
“ในระเบียบนี้ ... “ผูรองเรียน” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายจากการฝาฝนหรือการกระทํา
ที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งพบการกระทําดังกลาว
และไดรองเรียนตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้”
คดีนี้ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยกลาวหาวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) และโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ที่บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ...”
การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวา พรรคการเมืองกระทําการ
ตามมาตรา ๖๖ เมื่อการกระทําดังกลาวปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวาผูรองเรียน
ใหปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ จะเปนใครหรือ
รูเห็นเหตุการณนั้นดวยตนเองหรือไม มิใชขอสาระสําคัญ เพียงแตนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา
มีพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ ไมวานายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวยตนเอง หรือทราบ
จากบุคคลใด นายทะเบียนพรรคการเมืองยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนํามาพิจารณาวา
สมควรแจงตออัยการสูงสุดเพื่อใหยื่น คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม
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ดังนั้น เมื่อนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตยมีหนังสือกลาวหาวา ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
หลายคนวาจางพรรคการเมืองอื่นใหจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
ในเขตที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร ตามหนังสือ ที่ ปชป. ๔๙๐๐๔๕๑/๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร.๑๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนวา ขอเท็จจริง
เปนดังที่นายสุเทพกลาวอางหรือไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๓ มีวา การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ หรือไม และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมเคยแจงขอกลาวหาผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ
หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖)
และ (๗) และมาตรา ๑๙ สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานวา ผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
รวมทั้งไมใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดทําการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้เปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้ง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ดวย ผูรองจึงไมมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยกําหนดใหคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙
กําหนดการดําเนินกิจการอื่นของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๕ การเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ การบริจาคแกพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๕๕ การสนับสนุน พรรคการเมืองโดยรัฐ ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔ ซึ่งเห็นไดวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนใหญ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ และการควบคุมดูแล
เรื่องการเงินของพรรคการเมือง สวนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ รับแจง
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอบังคับ หรือรายการที่จดแจงไว ตามมาตรา ๓๓ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก
และรับแจงจํานวนสมาชิก ตามมาตรา ๓๔ กําหนดวิธีการจัดทําและรับแจงรายงานการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕ การเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
การบริจาคแกพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๐ การรวมพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓
ประกอบมาตรา ๖๕ ควบคุมการดําเนินกิจการทางการเมืองมิใหเปนไปในทางที่มิชอบ ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๖๗ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอตอผูรองเพื่อใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๗
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง
และวิ นิ จฉั ย ชี้ ข าดป ญ หาหรือ ข อ โตแ ย ง ที่ เ กิด ขึ้ น เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งตองอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
วรรคสอง และวรรคสาม กลาวคือ ตองใหโอกาสผูรอง ผูถูกคัดคานหรือผูถูกกลาวหา มีหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้ง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน แตในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความจําเปนตองสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม แตประการใด ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวาพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ เมื่อการกระทําดังกลาว
ปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงไดวา เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่จะพิจารณาวา พรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ และสมควรเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคหรือไม ทั้งการดําเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีนี้ไมมีบทบัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังเชนกรณีพรรคการเมืองสงงบการเงินและสําเนาบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาของพรรคการเมือง
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ วรรคสาม ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนองบการเงินและสําเนาบัญชีดงั กลาว
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ อีกทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ยังมิไดมีผลใหพรรคการเมืองนั้นตองถูกยุบ ยังมีกระบวนการ
ของอัยการสูงสุดที่จะตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา
พรรคการเมืองไดกระทําการดังกลาวหรือไม ซึ่งพรรคการเมืองที่ถูกกลาวหายอมมีโอกาสที่จะเสนอ
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวามิไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาไดอยางเต็มที่ ตางจากการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวนใหญ เชนในปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม รวมทั้งการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ ประกอบมาตรา ๑๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหโอกาสผูถูกกลาวหามีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนมีคําวินิจฉัย การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีตามคํารองนี้ จึงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจ
ใชดุลพินิจวา สมควรใหโอกาสผูถูกรองมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้ง
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ใหโอกาสมาใหถอยคําหรือไม และมีอํานาจวินิจฉัยไดเองวาสมควรเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุดหรือไม
โดยไมจําตองเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดกอน ขอกลาวอางของผูถูกรอง
ที่ ๑ และที่ ๒ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมเคยแจงให
ผูถูกรองที่ ๑ หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน
เปนการไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่งนั้น เห็นวา แมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง
คดีนี้ เปนการแตงตั้งโดยคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดยพลตํารวจเอก วาสนา ในฐานะ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ แตประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ วรรคหนึง่ และ
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ดังไดวินิจฉัยมาขางตน จึงตองถือวา
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงตามคําสั่งดังกลาว เปนการดําเนินการ
ตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง มิใชการดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวจึงกําหนดวา กรณีที่
รูตัวผูถูกรองเรียนและเจาหนาที่สืบสวน สอบสวน ทําการสืบสวน สอบสวน แลวเห็นวา ขอรองเรียนใดมีพยาน
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ใหเจาหนาที่สืบสวน สอบสวน เสนอเลขาธิการเพื่อแจงขอกลาวหาและเรียก
ผูถูกรองเรียนมาแจงและอธิบายขอกลาวหา พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบ
ตอไป การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงไมอยูภายใตบังคับ
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แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงในคดีนี้ จึงมีอํานาจใชดุลพินิจวา สมควรแจง
ใหผูถูกรองที่ ๑ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานหรือไม
ขอกลาวอางของผูถกู รองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๔ มีวา การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนอันสิ้นสุดลง คือ
เมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผูรองจะอางเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดอีก เหตุแหงการยุบพรรคยอมสิ้นสุดลง
ไปดวย และการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปน
ความผิดตอไป
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้นเพื่อกําหนด
ระเบียบการจัดตั้งและการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ (๑) ถึง (๗)
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้น
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของรัฐในการสนับสนุน
การเลือกตั้ง การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง และการเสีย
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สิทธิเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๒๖ (๑) ถึง (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงเปนกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาสาระ
เปนการขยายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะไดนําหลักการในเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายที่มีลักษณะความสําคัญอยางมากและเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญโดยตรงมากําหนดขึ้นไว
อันทําใหเห็นประหนึ่งวาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปของประเทศคงจะยอมรับแนวความคิดที่วา
เมื่อประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวไมเฉพาะแตรัฐธรรมนูญเทานั้น ที่จะสิ้น ผลไป หากแตยังรวมถึง
กฎหมายบางฉบั บ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ด ว ย แต มี ข อ พิ จ ารณาที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง คื อ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศไม เพราะกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญในตางประเทศโดยทั่วไปจะกําหนดใหมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายทั่วไป แตต่ํากวา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติมยากกวาการตราและแกไขกฎหมาย
ทั่วไป ซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนที่กลาวไม กลาวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติทั่วไปในระบบกฎหมายไทยมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติมเชนเดียวกัน
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔
มาตรา ๑๖๙ ถึงมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๓๑๓ ทั้งยังมีกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกันดวย กลาวคือ ตามมาตรา ๒๖๒ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติ
ทั่วไป การยกเลิกหรือการทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือ
มีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณาตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย
เราในอดีตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลงภายหลังการเขายึดอํานาจการปกครอง หากคณะ
ผูเขายึดอํานาจการปกครองไมประสงคใหกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
มีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศหรือคําสั่งใหยกเลิก ดังเชน เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ สิ้นสุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓
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ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๐๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ สิ้นสุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ใหยกเลิก
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ และเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
สิ้นสุดลงโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คณะปฏิรปู
การปกครองแผนดินก็ไดออกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือหากผูเขายึดอํานาจการปกครองจะใหกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศระบุโดยชัดแจงวา
ไมไดยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น ดังเชน เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเขายึดอํานาจการปกครอง
ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวัน ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ วา
เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอยางตอเนื่องภายหลังที่สถานการณเขาสูภาวะปกติ
จึงยังไมยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ สําหรับกรณีนี้ภายหลังคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขายึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมิไดมีคําสั่งใหยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แตมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๔ ใหศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอาํ นาจในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย ซึ่งมีความหมายวา บทกฎหมายทั้งปวงที่มีผลใชบังคับกอนการเขายึด
อํานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงมิไดสิ้นผลบังคับ
ไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุแหงการยุบพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ที่เกิดขึ้น
กอนการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงยังมิไดระงับสิ้นไป
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และการกระทําอันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ยังคงเปนความผิดตอไปดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีประกาศ ฉบับที่ ๑๕ วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป และ
ตอมามีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีขอความวา การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบ
กระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการแสดงวา
กฎหมายฉบับนี้เพิ่งกลับมามีผลใชบังคับใหมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นวา เมื่อคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิไดมีคําสั่งใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว ทั้งเมื่อพิจารณาถอยคํา
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ใชถอยคําวา “ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป...” และประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ใชถอยคําวา “การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป...” แลว ถอยคําดังกลาวหาไดแสดงวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว และคณะปฏิรปู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตองการใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมามีผลใชบงั คับอีกนับแตวนั ที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ อันเปนวันที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ มีผลบังคับไม กรณีตองถือวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทั้งสองฉบับดังกลาวเพียงแตยืนยันการมีผลใชบังคับ
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ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานัน้ เนือ่ งจากสถานการณ
ของบานเมืองในขณะนั้นกําลังมีปญหาเกี่ยวกับการมีผลใชบังคับของกฎหมายฉบับนี้อยู และที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ กลาวอางวา ไมมีกฎหมายใดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป การกระทําของผูถ กู รอง
ที่ ๑ ในสวนที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไมเปนความผิดอีกตอไปนั้น
เมื่อไมมีกฎหมายใดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ยอมไมจาํ ตองมีกฎหมายใด
มาบัญญัติใหมีผลใชบังคับตอไป ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา สํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคําชี้แจง ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ วาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกไปแลว จึงไมอาจนํามาอางอิงไดอีกนั้น คําชีแ้ จงของสํานักเลขาธิการ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาว เปนเพียง
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มิใชคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย และไมมีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองฉบับสิ้นผลใชบังคับ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ ฟงไมขึ้นเชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๕ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ ใหการรับรองนั้น บทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดวา จะออกกฎหมาย
มาจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไดในกรณีใ ด และรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่เปนการจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพียงมาตราเดียวคือ
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง การออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงมีไดเฉพาะเมื่อมีเหตุ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ไดเพิ่มเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนอกเหนือไปจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง จึงเปนการบัญญัติ
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เกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนการบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรอง จึงเปน บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้ง
พรรคการเมือง แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาว จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคสอง อีกดวย
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่
และวรรคสอง บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย”
ขอกลาวอางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ บัญญัติวา
“นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ ... (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมือง
ไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิก
หรือยุบพรรคการเมือง” บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญยังใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายที่มีผลเปน การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองได เพียงแตกฎหมายดังกลาวจะนําเอาเหตุที่
พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง
มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองไมไดเทานั้น ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีเงื่อนไขตองเปน
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การจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน ๒ ประการ กลาวคือ เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน และเพือ่
ดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติดังกลาวมีความหมาย
เพียงวา องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชน ๒ ประการดังกลาวไมได ไมไดมีความหมายเลยไปถึงวา องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมาย
ลงโทษพรรคการเมืองไมได ไมวาพรรคการเมืองจะกระทําการอันมิชอบหรือกอใหเกิดความเสียหายแก
บานเมืองอยางรายแรงเพียงใดก็ตาม เพราะมิฉะนั้น จะกลายเปนวา หากมิใชการกระทําเพื่อการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่งแลว
พรรคการเมืองจะกระทําการอยางไรก็ได พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) จึงมิใ ชบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเกินกวาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไว และเมื่อ
พิจารณาเหตุยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว เห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
เพื่อมิใหพรรคการเมืองที่กระทําการอันมิชอบหรือกอ ใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองอยางรายแรง
ยัง สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งและก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บา นเมื อ งต อ ไปได และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
จึงมิใชบทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรองไว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ วรรคสอง เห็นวา ขอโตแยงของผูถูกรองที่ ๑ ที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
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รัฐธรรมนูญรับรอง คือเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
มาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตามมาตรา ๒๙ วรรคสองนั้น เปนขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒ ใหสิทธิเฉพาะแกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี เทานั้นที่จะโตแยงได และตองโตแยงในขณะที่
กฎหมายนั้นยังเปนเพียงรางกฎหมายที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตนายกรัฐมนตรี ยังไมไดนําราง
กฎหมายนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเทานั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒ หาไดใหสิทธิผูถูกรองที่ ๑ ที่จะโตแยง
ในเรื่องดังกลาวไดไม จึงไมจําตองวินิจฉัยขอโตแยงของผูถูกรองที่ ๑ ในขอนี้
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๖ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ในกรณีที่พรรคการเมืองใชสิทธิแ ละเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ผูรองมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ กลับใหผูรอ งมีอํา นาจยื่น คํารองขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดทัน ที
ซึ่งไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
หลักเกณฑการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติวา
“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควรก็ใ หยื่น คํารองเพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทน
จากนายทะเบียน และผูแทนจากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงใหอัยการสูงสุด
เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการ
ยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง”
จะเห็นไดวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
และวรรคสาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการตามวรรคสอง กลาวคือ
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้แลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม ไดทันที มิใชวาศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการ
ตามวรรคสองกอน ตอเมื่อพรรคการเมืองไมเลิกกระทําการศาลรัฐธรรมนูญจึงจะสั่งใหยุบพรรคการเมือง
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ไดตามที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๗ มีวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งดังกลาว
ผูรองจะนําเหตุที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหมีคําสั่งยุบพรรคได หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๓ กลาวอางวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตัง้
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองกลางมีประกาศใหยกเลิกเพิกถอนแลว จะนําเหตุที่เกิดขึ้น
ในการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ยอมไมได
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว หามีผล
เปนการยกเลิกความผิดที่ไดกระทําไปแลวไม เพราะเปนคนละสวนกัน ผูรองยังนําเหตุที่ผูถูกรองที่ ๓
ไดกระทําผิดซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งดังกลาว มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓
ได
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๘ มีวา ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองทั้งสามกระทําการตามขอกลาวหา
หรือไม
ขอ ๑ พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษ
กับนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม
ขอ ๒ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
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ขอ ๓ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ รวมกันใหเงินสนับสนุน
นายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือไม และการใหเงิน
ของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์แกนายบุญาบารมีภณ และนางฐัตมิ ากระทําในฐานะตัวแทนของ
พลเอก ธรรมรักษหรือไม
ขอ ๔ นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัคร
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
นั้น
ประเด็นขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๑ มีวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ผูอ าํ นวยการการเลือกตัง้
พรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง
แกไขฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์
รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม
ขอเท็จจริงที่คูกรณีไมไดโตแยงกันฟงไดวา นายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานการเลือกตั้ง
กลุมปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ฝายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง สํานักกิจการ
พรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทนิ ทีผ่ า นมา
(แบบ ท.พ. ๖) ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ผูถูกรองที่ ๒ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเมื่อ
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๙ โดยนําชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูสมัครพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไปใสไวแทนสมาชิกเดิม
จํานวน ๖๑ ราย และในจํานวนสมาชิกใหม ๖๑ รายดังกลาว ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๑ ราย
ตามรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ป ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๖๐ ผูสมัคร
จํานวน ๒๑ รายดังกลาว ถูกตัดสิทธิไมใหลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ตอมาคณะกรรมการการเลือกตัง้
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มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหรองทุกขดําเนินคดีแก
นายอมรวิทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ และสงเรื่อ งใหคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ตอไป
ปญหาตองวินิจฉัยเบื้องแรกมีวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ รวมกับนายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา นายอมรวิทยใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริง
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๒๓ และ ร.๒๔ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวา
เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์โทรศัพทติดตอขอพบพยานนอกสํานักงาน
หลายครั้ง เมื่อพยานไปพบนายบุญทวีศักดิ์ นายบุญทวีศักดิ์ขอใหพยานดําเนินการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหผูที่จะ
ลงสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีหลักฐานการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน และเสนอใหคาตอบแทนแกพยานเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พยาน
ไปปรึกษานางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดทา เพื่อนรวมงานวา การแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกพรรค
ทําไดหรือไม นางภัทรลภาใหคําแนะนําวาทําได เพราะเปนขอมูลของพรรคนั้นเอง พยานมอบนามบัตร
ของนายบุญทวีศักดิ์ใหแกนางภัทรลภา นางภัทรลภาโทรศัพทพูดคุยกับนายบุญทวีศักดิ์ ตอมาวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา พยานไปรับแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ที่แกไขแลวจํานวน ๒ แผน และแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา
(แบบ ท.พ.๖) จํานวน ๓๔ แผน จากนายบุญทวีศักดิ์ และนายบุญทวีศักดิ์มอบเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
แกพยาน ตอมาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา พยานนําแผนดิสกที่รับมาจาก
นายบุญทวีศักดิ์ไปแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายสุขสันตใหขอเท็จจริงตอ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๓๗ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ขณะที่พยานอยูที่จังหวัดนครพนมไดรับการติดตอจาก
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นายชวการ โตสวัสดิ์ ซึ่งเปนเพื่อนกันมานานประมาณ ๕ ป วา ยินดีทํางานใหผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ใหจัดหาพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่เปาหมาย
คือเขตเลือกตั้งในภาคใต สุพรรณบุรี อางทอง สระแกว และปราจีนบุรี โดยผูถูกรองที่ ๑ ออกคาใชจาย
ให ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคน ขณะที่พยานขับรถยนตเขากรุงเทพมหานคร พยานติดตอพรรคการเมืองเล็ก
ได ๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเกษตรกรไทย พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง
ภายหลังคงเหลือ ๓ พรรค คือผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง เมื่อเดินทาง
ถึงกรุงเทพมหานคร พยานไปพบนายชวการและนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่โรงแรม
กานตมณี พูดคุยหารือเกี่ยวกับการวางตัวผูสมัครและคาใชจาย วันรุงขึ้นพยานพบหัวหนาพรรคที่เหลืออีก
๓ พรรค ที่โรงแรมกานตมณี แลวพยานดําเนินการจัดหาผูสมัครพรรคของผูถูกรองที่ ๒ โดยใชโรงแรม
กานตมณีเปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ มาใหนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาฝาย หมูที่ ๗ ตําบลทุงใส
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูสมัครคนหนึ่ง และผูหญิงที่ไปกับนายอํานาจ รอดชวย ผูสมัคร
อีกคนหนึ่ง พิมพแกใ นเครื่องคอมพิวเตอรในหองพักที่โรงแรมกานตมณี โดยนํารายชื่อผูที่จะสมัคร
รับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใสเขาไปแทนสมาชิกเดิม พยานเปนคนกํากับเองวาจะเอาใครเขา
จะเอาใครออก เมื่อนายบุญทวีศักดิ์ตรวจสอบแลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกดังกลาวไปคืนเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยพยานมอบเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายบุญทวีศักดิ์
เปนคาดําเนินการ วันรุงขึ้นเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา พยานใหนางสาวมณฑิราภรณ พิมพจันทร เลขานุการ
ไปตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบวามีรายชื่อผูที่ใสเขาไปใหมครบถวน เห็นวา คําใหการและคําเบิกความของนายอมรวิทยและนายสุขสันต
สอดคลองกันในสาระสําคัญ ทั้งเปนเรื่องที่อาจทําใหทั้งนายอมรวิทยและนายสุขสันตตองรับโทษในคดีอาญา
และมิใชคําซัดทอดผูอื่นเพื่อใหตนเองพนผิด จึงมีน้ําหนักใหรับฟงได ประกอบกับตามบันทึกถอยคําของ
นายวีระศาสตร นริศบุญสนอง ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง
ผูบงั คับบัญชาของนายอมรวิทย เอกสารหมาย ร.๒๕ และ ร.๒๖ ปรากฏวา นายอมรวิทยยอมรับมา
ตั้งแตเมื่อวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ภายหลังมีขาวการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดไมนาน วาเปนคนดําเนินการแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยไดรับการติดตอจากนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อถูกดําเนินการทางวินัย
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นายอมรวิทยก็ไดใหการตอคณะอนุกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทํานองเดียวกัน และเมือ่ ถูกดําเนินคดีอาญา
ขอหาปลอมแปลงเอกสาร นายอมรวิทยก็ไดใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวน แสดงวา นายอมรวิทย
ยอมรับมาโดยตลอดวา เปนคนแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยไดรับการติดตอนายบุญทวีศักดิ์
นอกจากนี้นางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดทา เพื่อนรวมงานของนายอมรวิทย ยังไดเบิกความประกอบ
บันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสารหมาย ร.๒๗ วา วันที่นายอมรวิทย
ไปปรึกษาเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองนั้น นายอมรวิทยใหนามบัตร
บุคคลหนึ่งแกนางภัทรลภา นางภัทรลภาโทรศัพทไปแจงบุคคลดังกลาววา การแกไขชื่อทําได แตตอง
ทําหนังสือมาตามขั้นตอน แมนางภัทรลภาอางวา จําไมไดวานามบัตรที่นายอมรวิทยมอบใหเปนนามบัตร
ของใคร และไมยืน ยัน วาคนที่ตนโทรศัพทพูดคุยดวยเปน ใคร แตเมื่อพิเคราะหถึงขอเท็จจริง ที่วา
เมื่อนางภัทรลภาไดรับนามบัตรจากนายอมรวิทย นางภัทรลภาเปนฝายโทรศัพทไปหาผูที่มีชื่อในนามบัตรเอง
และเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เปนไปไมไดที่นางภัทรลภาจะไมดูชื่อเจาของนามบัตร และไมสนใจ
ที่จะทราบวาผูที่ตองการแกไขขอมูลเปนใคร เชื่อวานางภัทรลภาทราบดีวา บุคคลที่นางภัทรลภาพูดคุยดวย
คือนายบุญทวีศักดิ์ พยานผูรองอางในประเด็นนี้ยังมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๔๑ วา ภายหลังยุบสภาผูแทนราษฎร
พยานประสงคลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเดินทาง
ไปที่โ รงแรมกานตม ณีเพื่อใหคณะกรรมการบริห ารพรรคผูถูก รองที่ ๒ พิจ ารณาคัดเลือ กพยาน
พบนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และผูตองการลงสมัครหลายคน และมีนายอานนท หิรัญศิริ พนักงาน
โรงแรมกานตมณี ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๔๓ วา นายบุญทวีศักดิ์อยูในหองพักหมายเลข ๒๐๓ และรวมกับนายสุขสันตจัดทําเอกสาร
การสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสดงวาในชวงเวลาที่มีการเตรียมการสงผูสมัครในนามพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ที่โรงแรมกานตมณี นายบุญทวีศักดิ์อยูที่โรงแรมกานตมณีและรูเห็นการเตรียมการสงผูสมัครมาโดยตลอด
ยอมตองทราบถึงการดําเนินการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่นายบุญทวีศักดิ์อางวา
ไมไดเกี่ยวของกับการแกไขขอมูล เปนการกระทําของนายสุขสันตคนเดียวจึงรับฟงไมได และแมถอยคํา
ของนายสุขสัน ตกับนายอมรวิทยแ ตกตางกันเรื่องการพบกันระหวางนายอมรวิทยกับนายบุญทวีศักดิ์
กลาวคือนายสุขสันตใหการวา นายบุญทวีศักดิ์ไปรับแผนดิสกจากนายอมรวิทยมาแกไข เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา แลวนําแผนดิสกไปคืนนายอมรวิทย วันรุงขึ้น เวลาประมาณ ๒ นาฬิกา
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สวนนายอมรวิทยยืนยันวา นายอมรวิทยพบนายบุญทวีศักดิ์ครั้งเดียวตอนไปรับแผนดิสกที่แกไขฐานขอมูลแลว
เมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ แตเชื่อวาขอเท็จจริงเปนดังถอยคําของ
นายอมรวิทย เพราะนายสายัณห ใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๔๑ ดวยวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสายัณหไปรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคที่โรงแรมกานตมณี นายสุขสันตขอให
นายสายัณหชวยเลขานุการของนายสุขสันตจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ในภาคใต นายสายัณหชวยดําเนินการให แลวเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา แสดงวาการแกไขแผน ดิสกฐ านขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตกอนเวลา ๑๙ นาฬิกา และขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกพรรคเปนเรื่องสําคัญ ผูถูกรอง
ที่ ๒ เพิ่งสงแผนดิสกรายชื่อสมาชิกพรรคผูถกู รองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นในรอบป ๒๕๔๘ ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ในฐานะหัวหนาพรรคนาจะตอง
มีขอมูลเก็บไว จึงไมจําเปนตองไปขอจากนายอมรวิทยมาเพื่อทําการแกไข อีกทั้งนายสุขสันตไมไดรูเห็น
เหตุการณขณะที่นายอมรวิทยพบนายบุญทวีศักดิ์ อาจจดจําเวลาและเรื่องราวคลาดเคลื่อนได ขอเท็จจริง
ฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์แ ละนายสุขสัน ตรวมกับนายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ อางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือวา ในรายงาน
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนระบุวา วันเวลาที่มีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ครั้งสุดทายคือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขัดแยงกับคําใหการของนายสุขสันต
ที่วา นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกที่แกไขขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลวไปใหนายอมรวิทย วันที่
๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลากลางคืน ทั้งยังขัดแยงกับคําของนายอมรวิทยที่วา นายอมรวิทยดําเนินการแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา คําใหการของ
นายสุขสันตและนายอมรวิทยรับฟงไมไดนั้น ในขอนี้นายอภิชาติ ศรวิชัย คณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ ที่กลาวถึงในรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ป ๒๕๔๘ เอกสารหมาย
ร.๖๐ แผนที่ ๓ คือวันเวลาที่มีการแกไขขอมูลในแผนดิสก และบันทึกขอมูลที่แกไขในแผนดิสกแผนนั้น
ไมใชวันเวลาที่มีการนําแผนดิสกนั้นเขาไปแกไขขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คําใหการของนายสุขสันตและนายอมรวิทยจึงหาไดขัดแยงกับรายงานของคณะอนุกรรมการ
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สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวไม และที่ผูถูกรองที่ ๒ อางวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศกั ดิ์
ไปที่อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ พรอมกับนายประพัฒน เพชรทอง และนายเอนก จันทรสนธิ์
เพื่อเชารถยนตมาใชในการหาเสียง และเดินทางกลับวันรุงขึ้น โดยอางหลักฐานการเชา และมีนายประพัฒน
กับนายเอนก มาเบิกความเปนพยานนั้น นายประพัฒน เปนเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายเอนก
เปนเหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มิใชพยาน คนกลาง หลักฐานการเชาก็งายแกการทํายอนหลัง พยาน
ผูถูกรองที่ ๒ จึงมีน้ําหนักนอย ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาวฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกัน สนับสนุน ให
นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปน สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ลงแขงขัน
กับผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
พิจารณาแลว นายชวการ โตสวัสดิ์ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ใหขอเท็จจริงตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ตามเอกสารหมาย
ร.๑๐ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ตามเอกสารหมาย ร.๓๖ กับเบิกความตอคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข
นัดพยานใหไปพบที่รานอาหารแหงหนึ่งริมถนนนนทบุรีตัดใหม ระหวางพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ
ทางการเมือง มีโทรศัพทมาหานายพงษศรี พยานฟงแลวจับใจความไดวา ใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแกปญหาของผูถูกรองที่ ๑ ในเรื่องรอยละ ๒๐ นายพงษศรีถามพยานวา มีหรือไม
พยานตอบวามีคือผูถูกรองที่ ๒ เพราะพยานรูจักนายสุขสันต นายพงษศรีโทรศัพทกลับไป บุคคลที่โทรศัพท
มาบอกใหนายพงษศรีหาอีกสองถึงสามพรรค พยานโทรศัพทแจงนายสุขสันตทันที และบอกวามีคา ใชจาย
ใหคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ไดพูดคุยกับนายพงษศรี ครูหนึ่งนายสุขสันตโทรศัพทมาแจงวาหาได
๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคเกษตรกรไทย แตภายหลัง
ประสานไดเพียง ๓ พรรค คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมัน่ คง วันที่
๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะที่พยานกําลังจะเดินทางโดยเครื่องบินจากอําเภอหาดใหญกลับกรุงเทพมหานคร
นายพงษศรีโทรศัพทแจงพยานวา “นาย” ตองการพบดวน พยานบอกวาขณะนั้นพยานอยูที่อําเภอหาดใหญ
นายพงษศรีบอกวา เมื่อถึงกรุงเทพมหานครใหไปพบกันที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อพยานเดิน ทางถึง
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กรุงเทพมหานครแลว พยานไปที่ที่ทําการพรรค ผูถูกรองที่ ๑ นายพงษศรี นายธีรชัยหรือตอย จุลพัฒน
และนายทวี สุวรรณพัฒน รออยูที่รานอาหาร ตามสั่งขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ กอนแลว นายพงษศรี
แนะนํานายทวีวาเปนคนใกลชิดของพลเอก ธรรมรักษ และกําลังรอพบพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งติดประชุมพรรค
ตอมาเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา นายธีรชัย นายพงษศรี และนายทวี พาพยานไปรอที่หองประชุม
ประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ
ระหวางนั้นพยานโทรศัพทสอบถามรายชื่อผูที่จะลงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ ๓ พรรคการเมือง
ดังกลาวจากนายสุขสันต หลังจากนั้นประมาณ ๓๐ นาทีตอมา พยานพบกับพลเอก ธรรมรักษ และ
นายพงษศักดิ์ พยานมอบรายชื่อผูที่จะลงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดังกลาวใหพลเอก ธรรมรักษ
พลเอก ธรรมรักษถามนายทวีวา ไดหรือไม นายทวีตอบวาได ๓ พรรค พลเอก ธรรมรักษถามถึงผูสมัคร
แบบแบงเขตเลือกตั้งของ ๓ พรรค โดยเฉพาะพื้นที่ของพรรคการเมืองฝายคาน จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดสระแกว พยานก็รับปาก พลเอก ธรรมรักษบอกวา เมื่อสมัครแบบบัญชีรายชื่อและไดหมายเลขสมัคร
ของพรรคแลว จะสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งไดหรือไม พยานตอบวาได พลเอก ธรรมรักษถามวา
พวกที่ไมครบ ๙๐ วันจะทําอยางไร พยานตอบวาจะทําการตัดตอพันธุกรรมโดยไปนําแผนดิสกฐานขอมูล
การเปนสมาชิกพรรคที่สงไปใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมเมื่อตนป ๒๕๔๙ กลับมา
เปลี่ยนชื่อสมาชิกพรรคบางคนออกแลวนําชื่อของผูที่จะลงสมัครใสเขาไปแทนโดยใชเลขประจําตัว
สมาชิกและวันเดือนปที่สมัครของสมาชิกเดิม พลเอก ธรรมรักษ ถามนายพงษศกั ดิซ์ งึ่ นัง่ อยูว า เอาตามนีน้ ะ
นายพงษศักดิ์ตอบวาตกลงตามนี้ แลวนายพงษศักดิ์ขอตัวกลับออกไป วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา
ประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายธีรชัยแจงพยานวา “นาย” ใหไปรับเงินที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ พยาน
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัยเดินทางไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ระหวางทางมีโทรศัพทแจง
นายทวีวา “นาย” ใหไปรับเงินที่กระทรวงกลาโหม จึงพากันไปที่กระทรวงกลาโหม พยานกับพวกรออยู
ประมาณ ๒๐ นาที พลเอก ธรรมรักษมาถึงและเรียกนายทวีเขาไปในหอง สักครูนายทวีออกมาพรอมกับ
เงินจํานวนหนึ่ง และบอกพยานวา ใหนําไปเปนคาสมัครของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อกอน พยานนับเงิน
ดังกลาวไดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แลวนําไปมอบใหนายบุญทวีศักดิ์เปนคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันที่
๔ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเริ่มติดตอหาผูสมัครโดยใชโรงแรมกานตมณี หองพักหมายเลข ๔๐๑
เปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปยอดผูสมัครได ๓๓ คน นายทวีนําเงินมาให
ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑๒ ซอง ไมพอจายแกผูสมัคร ๓๓ คน นายทวีไปนําเงิน
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มาอีก แบงใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๓๘ ซอง และใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือไดแบงกัน
ระหวางผูรวมงาน และเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายทวีนําเงินคาสมัคร
ของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน จํานวน
๑๔๐,๐๐๐ บาท มาใหพยานที่โรงแรมกานตมณี พยานไปโอนเงินดังกลาวที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาประดิพัทธ ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม
วันเดียวกันเวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา และมีนายสุขสันตใหขอเท็จจริงตอนายสุเทพ ตามเอกสารหมาย
ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๓๗ กับเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อนายชวการโทรศัพทไปชักชวนพยาน
ใหทํางานใหผูถูกรองที่ ๑ โดยทําหนาที่ติดตอประสานพรรคการเมืองพรรคเล็กใหสง ผูส มัครสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร พยานติดตอพรรคการเมืองและเริ่มดําเนินการหาผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คัดเลือกสมาชิ กลงสมัครรับเลือกตั้ งไดจํานวน ๓๓ คน ลงสมัครที่จังหวัดสระแก ว
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลําปาง จังหวัดละ ๑ คน จังหวัดแพร ๒ คน กรุงเทพมหานคร ๓ คน
และในภาคใต ๒๕ คน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการโทรศัพทถามพยานวามีผูสมัครเหลืออีก
กี่คน พยานบอกวาเหลือจังหวัดนครพนม ๕ เขต กับจังหวัดสกลนคร ๒ เขต รวม ๗ คน นายชวการ
จึงโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีเงินฝากของพยานที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานครพนม แตเนื่องจากพยานจัดเตรียมเอกสารใหไมทันจึงไมสงลงสมัคร และโอนเงินจํานวนดังกลาว
ผานเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติคืนแกนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นวา คําใหการและ
คําเบิกความของนายชวการและนายสุขสันตสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล กลาวคือ เรื่องที่
นายชวการติดตอนายสุขสันตใหหาพรรคการเมืองพรรคเล็กสงผูสมัครโดยเนนพื้นที่ในจังหวัดภาคใต
ก็ปรากฏวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น พรรคฝายคาน
๓ พรรค คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนไมสงผูสมัคร คงมีเพียงผูถูกรองที่ ๑
กับพรรคการเมืองเล็กลงสมัคร และเขตเลือกตั้งในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใตนั้น พรรคประชาธิปตย
ไดรับความนิยมอยางสูงมาเปนเวลายาวนาน ยอมเปนที่คาดหมายไดวา หากมีผูสมัครจากพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เพียงพรรคเดียวในพื้นที่ดังกลาว โอกาสที่ผูสมัครนั้นจะไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ยอมเปน ไปไดยาก ซึ่งหากเปน เชนนั้นคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง นายสุขสันตจึงไดจัดสง
ผูสมัครลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใตถึง ๒๕ คน จากจํานวนผูสมัครทั้งหมด ๓๓ คน เจือสมกับถอยคําของ
นายชวการที่วา นายพงษศรีบอกนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษเนนใหหาผูสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคใต
นอกจากนี้ที่นายชวการใหการวา วันที่นายชวการไปรอพลเอก ธรรมรักษที่หองประชุมของประธานสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรภาคอีสานติดกับหองของพลเอก ธรรมรักษ เมื่อพลเอก ธรรมรักษ นายพงษศักดิ์
นายทหารนอกเครื่องแบบ ๒ นาย และอดีตสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ เขต ๑๕ จังหวัดนครราชสีมา
เขามาในหอง มีการนั่งกันตามแผนผังแนบทายเอกสารหมาย ร.๑๑ ก็ไดความวา พลเอก ธรรมรักษ
มีตําแหนงเปนประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานของผูถูกรองที่ ๑ และหากนายชวการไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายชวการไมนาจะสามารถใหรายละเอียด
ถึงการนั่งในหองดังกลาว การจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเวลาตอมาก็เปนไปตาม
วิธีการที่นายชวการแจงใหพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ทราบ ตอมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย พานายชวการเขาไปในกระทรวงกลาโหมไดโดยไมตองรับบัตรผาน
เขาออกหรือถูกตรวจสอบจากทหารรักษาการณ ทั้งสามารถเขาไปรอพบ พลเอก ธรรมรักษถึงหนาหอง
ทํางานรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ทั้ง ๆ ที่เปนบุคคลภายนอก แสดงวานายทวี นายพงษศ รี
และนายธีรชัย เคยผานเขาออกหลายครั้งจนเปนที่คุนเคยของทหารรักษาการณ พลเอก ธรรมรักษเองก็ได
ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๒๖๑ ยอมรับวา รูจัก
กับนายทวีซึ่งเปนผูสื่อขาวอิสระที่มาใหขาวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดภาคใต จึงเชื่อไดวากอนนายทวี
พานายชวการไปที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ มีการนัดหมายกับพลเอก ธรรมรักษ
มากอนแลว สอดคลองกับถอยคําของนายชวการที่วา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเดินทางไป
ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีผูโทรศัพทแจงนายทวีวา “นาย” ใหเปลี่ยนสถานที่รับเงินเปนที่กระทรวง
กลาโหม สวนที่พลเอก ธรรมรักษอางวา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีไมไดเขาไปพบพลเอก
ธรรมรักษในหองทํางานเพราะพลเอก ธรรมรักษไมมีเวลาวาง โดยอางบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา และคําเบิกความของนายสมาน วงศวรายุทธ พลตรี พฤณฑ สุวรรณทัต พลเอก
ธีรพงศ จิระวงศ และพันเอก เชิดพงษ บุณยเกียรติ นั้น ขอเท็จจริงตามบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก
ยุทธศักดิ์ และคําเบิกความของพยานดังกลาวปรากฏวา นายสมานไปพบพลเอก ธรรมรักษเพื่อพูดคุย
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เรื่องที่พลเอก ธรรมรักษจะตองไปเปนประธานในพิธีเปดงานอนุสาวรียปราบฮอและงานกาชาดประจําป
๒๕๔๙ แทนพันตํารวจโท ทักษิณ และพลเอก ยุทธศักดิ์เพียงแตรอจะไปรวมฟงการปราศรัยของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กับพลเอก ธรรมรักษเทานั้น มิใชกิจธุระสําคัญถึงขนาดที่ไมอาจใหนายทวีเขาพบพลเอก
ธรรมรักษไดในระหวางนั้น และที่นายพงษศักดิ์อางฐานที่อยูวา ในวันดังกลาว นายพงษศกั ดิไ์ ปรวมประชุม
กรรมการบริหารพรรค ๔ ภาค แลวออกไปรับประทานอาหารกับนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ ที่รานอาหาร
ครัวเกศณี ระหวางนั้นพลตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษาสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย
มาสมทบพูดคุยเรื่องงานของสมาคมกอลฟ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา ก็ไดแยกยายกันกลับ
โดยนายสุรศักดิ์และพลตํารวจตรี ประวุฒิทําบันทึกยืนยันขอเท็จจริงเขามานั้นไมมีน้ําหนักเพียงพอหักลาง
ถอยคําของนายชวการตลอดจนพฤติการณแหงคดีดังกลาวได
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พยานอื่นที่อยูในเหตุการณเดียวกัน คือนายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัย ใหการและเบิกความแตกตางกับนายชวการนั้น เหตุการณที่ที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา วันดังกลาวนายชวการ นายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัย ไดขึ้นไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับ
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการแกไขคุณ สมบัติโดยวิธีการที่เรียกวาการตัดตอพัน ธุกรรม แตน ายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัยตางใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๒๗๒ ร.๒๗๑ และ ร.๒๗๐ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา วันดังกลาว นายชวการ
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัยไมไดขึ้นไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากไดรับแจงวา
ผูใหญไมวางนั้น เมื่อพิจารณาคําใหการของนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย โดยละเอียดแลว นายทวี
ใหการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรีและนายธีรชัยนัดใหไปพบที่รานอาหารขางที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ โดยแจงวานายชวการมีเรื่องสําคัญตองการพบ เมื่อนายพงษศรีและนายธีรชัยแนะนํานายทวี
ใหรูจักนายชวการแลว นายชวการบอกนายทวีวา อยากใหพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ นายทวีโทรศัพท
ติดตอพันเอก เชิดพงษ บุญยเกียรติ ชางภาพประจําตัวพลเอก ธรรมรักษซึ่งรูจักกันดี พันเอก เชิดพงษ
แจงวานายติดประชุมใหติดตอวันหลัง หลังจากนั้นนั่งคุยกันสักพักกอนแยกยายกันกลับ สวนนายพงษศรี
ใหการวา กอนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการซึ่งเคยรูจักกันมากอนขอใหติดตอผูใหญในพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นายพงษศรีสอบถามเพื่อนชื่อนายธีรชัยวา มีใครในกลุมรูจักผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑
นายธีรชัยแจงวา มีนายทวีซึ่งทํางานหนังสือพิมพรูจักผูใหญทุกพรรค ตอมาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
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นายพงษศรีโทรศัพทสอบถามนายธีรชัย นายธีรชัยแจงวาติดตอไดแลว และนัดพบวันเดียวกันเวลาประมาณ
๑๙ นาฬิกา ที่รานอาหารขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อนายพงษศรีแนะนํานายชวการใหรูจักนายทวี
และนายธีรชัยแลว นายพงษศรีบอกนายชวการวา นายทวีติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ ใหได
หลังจากนั้นมีการพูดคุยการเมืองเรื่องยุบสภา แลวนายทวีบอกใหนายชวการรอ กําลังประสานติดตอ
ขอพบผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยไมไดบอกวาผูใหญคือผูใด จนเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายทวี
บอกวา วันนี้ไมสามารถติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได จึงแยกยายกันกลับ และนายธีรชัยใหการวา
เมื่อ วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิก า นายธีร ชัย นายพงษศ รี และนายทวี
นัดรับประทานอาหารที่รานอาหารขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ หลังจากนั้น ประมาณ ๑ ชั่วโมง
นายชวการซึ่งไมเคยรูจักมากอน เขามาสมทบ เมื่อนายพงษศ รีแนะนํานายชวการใหรูจักนายทวีและ
นายธีรชัยแลว มีการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป นายชวการขอใหนายทวีติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑
นายทวีโทรศัพทติดตอแลวแจงวาไมสามารถติดตอได เนื่องจากผูใหญไมวาง จึงไดแยกยายกันกลับ ดังนี้
ตามคําใหการของนายทวีและนายธีรชัย แสดงวา นายทวีไมเคยทราบมากอนวา นายชวการตองการ
ใหนายทวีติดตอผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพิ่งทราบขณะที่นั่งรับประทานอาหารกัน แตตามคําใหการ
ของนายพงษศรี ทั้งนายทวีและนายธีรชัยทราบมากอนแลววา นายชวการตองการใหนายทวีติดตอผูใหญ
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ คําใหการของนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยเกี่ยวกับเหตุการณในวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ จึงแตกตางกันในสาระสําคัญ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา เมื่อพลเอก ธรรมรักษเดินผานมา พลเอก ธรรมรักษเรียกนายทวีเขาไป
ในหองทํางาน สักครูนายทวีออกมาจากหอง ถือเงินมาในมือ มอบใหนายชวการไปจัดการเรื่องการสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ และแจงวาพลเอก ธรรมรักษใหคาสมัครมาเพียงพรรคเดียว อีก ๒ พรรคใหชวยตัวเอง
ไปกอน แตนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยตางใหการและเบิกความวา ในวันดังกลาวนายทวีไมไดเขาไป
ในหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษและไมไดรอพบ เนื่องจากพลเอก ธรรมรักษมีแขก และนายชวการ
มีธุระสําคัญรอไมไดนั้น นายทวีใหการวา นายทวีเดินขึ้นไปกอนทางบันไดดานหลัง อีกสามคนตามไป
ภายหลัง ไปรอที่ระเบียงชั้นสองหนาหองเจาหนาที่ หางจากหองทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ประมาณ ๕๐ เมตร นายทวีโทรศัพทติดตอพันเอก เชิดพงษ ไดรับแจงวาพลเอก ธรรมรักษยังมีแขก
สักครูพันเอก เชิดพงษเดินออกมาบอกวา สงสัยจะนานและเดินกลับเขาหองทํางาน นายชวการบอก
นายพงษศรีวารอไมไดมธี ุระสําคัญ จึงพากันกลับ สวนนายพงษศรีใหการวา เมื่อเขาไปในกระทรวงกลาโหม
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นายทวีพานายพงษศรีกับพวกไปที่สํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ขณะนั้นยังไมทราบวา
นายทวีจะพาไปพบผูใด นายพงษศรี นายธีรชัยและนายชวการไปรอกันอยูที่ระเบียง นายทวีเดินเขาไป
ในสํานักงาน ตอมาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที นายทวีออกมาบอกนายพงษศรีกับพวกวาไมสามารถ
ติดตอขอเขาพบผูใหญเพราะมีแขก จะรอหรือไม นายชวการบอกวานัดกับหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไวที่สนามกีฬา ซึ่งเปนสถานที่สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จึงไดพากันกลับออกมา
นายธีรชัยใหการวา เมื่อลงจากรถนายทวี นายพงษศรี และนายชวการเดินขึ้นบันไดไปกอน นายธีรชัย
เดินตามไปสมทบภายหลัง ขณะนั้นทราบแลววา นายทวีจะพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ นายทวี นายพงษศรี
นายชวการ และนายธีรชัยไปรออยูบริเวณทางเดิน หลังจากนั้นประมาณ ๑๐ นาที นายธีรชัยขอตัวไปรอ
อยูที่รถยนต หลังจากนั้นประมาณ ๓๐ นาที ทั้งสามคนกลับมาที่รถ นายทวีบอกวา พลเอก ธรรมรักษ
ไมวาง ดังนี้ ตามคําเบิกความของนายทวีและนายธีรชัยแสดงวา กอนไปกระทรวงกลาโหม นายทวี
นายธีรชัย และนายพงษศรีทราบแลววา ผูที่จะไปพบที่กระทรวงกลาโหม คือพลเอก ธรรมรักษ แต
นายพงษศรีกลับใหการวา แมขึ้นไปบนกระทรวงกลาโหมกันแลว ก็ยังไมทราบวา ผูจะไปพบเปนใคร
นอกจากนี้ตามคําใหการของนายทวีและนายพงษศ รีไมปรากฏวา ขณะที่รอพลเอก ธรรมรักษอยูนั้น
นายธีรชัยแยกกลับรอที่รถยนตกอน แตนายธีรชัยกลับใหการยืนยันวา หลังจากรอพลเอก ธรรมรักษ
ไดประมาณ ๑๐ นาที นายธีรชัยแยกกลับไปรอที่รถยนต คําใหการของนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย
เกี่ยวกับเหตุการณที่กระทรวงกลาโหมจึงมีขอแตกตางในสาระสําคัญหลายประการ สวนเหตุการณทโี่ รงแรม
กานตมณีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการและเบิกความวา นายทวีนําเงินไปใหนายชวการ
ที่โรงแรมกานตมณี ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑๒ ซอง ไมพอจํานวนผูสมัคร
๓๓ คน นายทวีกลับออกไปรับเงินมาอีกครั้ง ใสซองได ๓๘ ซอง ซึ่งรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท
มอบใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันระหวางเพื่อนรวมงานนั้น เรื่องนี้นายธีรชัยใหการและ
เบิกความรับวา นายธีรชัยเปนคนไปซื้อซองที่รา นสะดวกซื้อตรงขามโรงแรมกานตมณี แลวชวยนับเงิน
แบงใสซอง นายชวการเปนคนนําไปมอบใหผูสมัคร แมนายธีรชัยเบิกความวา ไมทราบวาเงินจํานวน
ดังกลาวนายชวการไดมาจากใคร แตเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท เปนเงินจํานวนมาก นายบุญทวีศักดิ์
ยืนยันตลอดมาวา พรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงิน ที่จะนําไปสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง แสดงวาเงิน
จํานวนดังกลาวไมใชเงินของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่วา นายธีรชัยไมเคยรูจัก
นายชวการมากอน และนายธีรชัยมีความใกลชิดกับนายทวี ถึงขนาดที่นายทวีจัดหาบัตรอนุญาตผานเขาออก
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กระทรวงกลาโหมใหนําไปติดกระจกรถยนต การที่นายธีรชัยไปชวยซื้อซองใสเงินและชวยนับเงินใสซอง
ที่โรงแรมกานตม ณีเมื่อวัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ จึงเชื่อไดวา เปนการไปชวยงานของนายทวีที่ได
รับมอบหมายจากพลเอก ธรรมรักษ และเชื่อไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายทวีนําไปมอบให
นายชวการเพื่อนําไปแจกจายใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๒
และผูดําเนินการจัดหาผูสมัคร และสําหรับเหตุการณในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการ
และเบิกความวา นายทวีมอบเงินใหนายชวการอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนายชวการโอนไปเขาบัญชี
นายสุขสันต และใหนายสุขสันตมอบใหผูสมัครในนามพรรคผูถกู รองที่ ๒ ที่ยังไมไดสมัครอีก ๗ คนนัน้
นอกจากนายสุขสันตจะไดใหการและเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวแลว ยังมีหลักฐานคือใบคําขอ
โอนเงินของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประดิพัทธ เอกสารหมาย ร. ๒๒๓ มีขอ ความระบุวา นายชวการ
ขอโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม
เปนพยานเอกสารสนับสนุนคําของนายชวการและนายสุขสันตอีกดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา นายสุขสันตใหการวา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุขสันต
อยูที่โรงแรมมายเฮาส กรุงเทพมหานคร ไมมีทางที่นายสุขสันตจะถอนเงินและสงเงินใหแกผูสมัครไดทัน
การโอนเงินดังกลาวจึงเปนการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ นั้น ในเรือ่ งนีน้ ายสุขสันตเบิกความวา
แมเปนบัญชีของธนาคารซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดนครพนม แตนายสุขสันตก็สามารถเบิกถอนเงินจํานวนดังกลาว
ไดดวยบัตรถอนเงินอัตโนมัติ ซึ่งเปนเหตุผลที่รับฟงได และวันที่มีการโอนเงินคือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
นั้น เปนชวงเวลาหลังจากนายชวการไดรับเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท จากนายทวีเพียง ๒ วัน ยังไมมี
เหตุที่ทําใหนายชวการและนายสุขสันต เกิดความรูสึกวา จะไมไดรับเงินเพิ่มอีก จึงเชื่อไดวาการโอนเงิน
ดังกลาวมิไดเปนการโอนเงินเพื่อสรางหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผูถูกรองที่ ๑ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง
ขอเท็จจริงฟงไดวา นายทวีมอบเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท แกนายชวการดวย และที่ผูถูกรองที่ ๑
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา นายชวการเปนชาวจังหวัดสุราษฎรธานีเชนเดียวกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตย สวนนายสุขสันตเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยรวมกันวางแผนใสราย
พลเอกธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์นั้น แมนายชวการเปนชาวจังหวัดสุราษฎรธานีเชนเดียวกับนายสุเทพ
แตการกระทําของนายชวการเปนการฝาฝนตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และไมมีเหตุผลประการใด
ที่น ายชวการจะยอมเอาตัวเขาเสี่ยงตอการถูกลงโทษ เพียงเพราะเปน คนจังหวัดเดียวกับนายสุเทพ
การที่นายชวการตกลงดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูถูกรองที่ ๑ เชื่อวาเปนเพราะผลประโยชนทจี่ ะไดรบั จาก
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ผูถูกรองที่ ๑ มากกวา สวนนายสุขสันตเคยเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย แลวลาออกไปรวมจัดตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตอมาลาออกจากพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม เมื่อไมไดรับเลือกตั้งก็ลาออกจากสมาชิกพรรคผูถ กู รองที่ ๑
ไปสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย ตอมานายสุขสันตลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ และผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยไดมีหนังสืออนุญาตใหลาออก
จากการเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลวไปรับตําแหนงผูอํานวยการการเลือกตัง้ พรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตามพฤติการณของนายสุขสันตดังกลาวแสดงวา มิไดมีความผูกพันอยูกับพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง ยิ่งกวานั้นบันทึกถอยคําของนายสุขสันตที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๓๗ ก็มิไดพาดพิงถึงพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์หรือผูถูกรอง
ที่ ๑ แตประการใด จึงไมอาจฟงวา นายสุขสันตสมคบกับนายชวการสรางเรื่องใสรายผูถูกรองที่ ๑
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมวานายปฏิพัฒน
เกียรติธีรวิชัย นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ และพันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน
ไมมีผูใดใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จากนายธีรชัยที่โรงแรมกานตมณีตามที่นายชวการใหการนั้น ขอนี้แมพยานผูรองดังกลาวจะไมมีผูใด
ใหถอยคําวาไดรับเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายธีรชัยหรือตอย แตนายปฏิพัฒนใหการตามเอกสาร
หมาย ร.๕๐ วา หลังจากพยานไปสมัครแลวประมาณ ๑ สัปดาห ผูถูกรองที่ ๒ โอนเงินใหนายชารัตน
๓๐,๐๐๐ บาท แลวนายชารัตนนํามาใหพยาน ๑๕,๐๐๐ บาท นายชารัตนใหการตามเอกสารหมาย
ร.๔๘ วา หลังจากพยานไปสมัครแลว พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ผูประสานงานพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ โอนเงินมาเขาบัญชีของพยานที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันตัง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยบอกวาเปน คาจัดทําเอกสารหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้ง และใหพยานแบงใหน ายปฏิพัฒน
๑๕,๐๐๐ บาท นายสมบูรณใ หการตามเอกสารหมาย ร.๔๗ วา พยานออกคาสมัครและคาใชจาย
ดวยตนเอง แตก็ทราบจากผูที่มาสมัครเปนสมาชิกพรรคดวยกันพูดคุยกันวามีพรรคใหญไมทราบวาพรรคใด
ใหการสนับสนุนคาใชจายในการสมัครโดยเฉพาะในภาคใต แมพันตํารวจตรี เสงี่ยมใหการตามเอกสาร
หมาย ร.๔๖ วา พยานออกคาใชจายสมัครรับเลือกตั้งเองและยังไดออกคาใชจายจัดทําเอกสารใหนายชารัตน
และนายปฏิพัฒน อีกคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไมมีเงินแมแตคาสมัคร
ผูสมัครยังตองออกเงินกันเองหรือเรี่ยไรกัน นายประยูร พูลจันทร ใหการตามเอกสารหมาย ร.๔๔ วา
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นายบุญทวีศักดิ์ มอบเงินคาสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคผูถ กู รองที่ ๒
ใหพยาน จํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท พยานจายเปนคาสมัครใหผูสมัครคนละ ๑๒,๐๐๐ บาท แมคาํ ใหการ
ของพยานบุคคลดังกลาวแตกตางกัน แตก็ไดความตรงกันวา ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไมมีเงิน
สนับสนุนสมาชิกพรรคที่ลงสมัคร ทั้งเงินที่ผูสมัครแตละคนยังจะตองหักเปนคานายหนาใหแกผูประสานงาน
หาผูสมัครอีกดวย จึงเชื่อวา ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงินสนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง สอดคลอง
กับถอยคําของนายชวการและนายสุขสันตดังกลาว
เงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ที่นายทวี
มอบใหนายชวการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
ดังกลาวขางตนนั้น เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่รับฟงไดแลววา การมอบเงินทั้งสามครั้งเกิดขึ้นภายหลัง
นายทวีพานายชวการไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ที่ที่ทําการพรรคไทยรักไทย และการพบกัน
ในวันนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เรียกวา
ตัดตอพันธุกรรม และการจัดหาพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครรับเลือกตั้ง การมอบเงินทั้งสามครั้งนาจะตอง
เกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยกันในวันดังกลาว อีกทั้งนายทวีไมไดประโยชนประการใดจากการมอบเงินใหแก
นายชวการ จึงเชื่อไดวา เงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายทวีรับจากพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
แลวนําไปมอบใหนายชวการ ขอเท็จจริงฟงไดวา พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์รวมกันสนับสนุน
ใหนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย แกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสง
ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๒ มีวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ ใหนําไปเปน
หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมนั้น
ปญหานี้ขอเท็จจริงฟงไดใ นเบื้องตนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๑ คน ปรากฏวา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อไดรับการประกาศใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกคน สวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในชั้นแรกไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน ๒๑ คน ไมไดรับการประกาศรายชื่อ ๑๐ คน แตตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการรับสมัครจํานวน ๑๘ คน และผูที่ไมไดรับการประกาศ
รายชื่อยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหรับสมัครจํานวน ๙ คน ศาลฎีกาก็มีคําสั่งใหยกคํารองเพราะเหตุ
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน จํานวน ๑๗ คน และมีคําสั่งใหรับสมัครเพิ่ม
๑ คน จึงยังคงมีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน ๕ คน ตามเอกสารสรุปผลการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๒ หมาย ร.๕๘ แผนที่ ๑๙ ถึง ๒๐
พิจารณาแลวเห็นวา ในทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนดิสกฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ กอนและหลังการแกไข เปรียบเทียบเฉพาะหมายเลขสมาชิกเหมือนกันแต
ชื่อสมาชิกตางกันตามเอกสารหมาย ร.๑๕๗ ปรากฏวา มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ จํานวน ๖๑ คนโดยใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของสมาชิกเดิม และมี
รายชื่อของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง เชน นายชวการ โตสวัสดิ์ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัคร
สมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา ไสว จินดาวงษ ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
นายชารัตน มณีศรี ใชเลขประจําตัวสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา สําราญ ฤทธิ์ธวัช นายสมบูรณ
จิตตั้งสมบูรณ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา กุสุมา
อุทธานิช ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ นายดิเรก หนูสาย ใชเลขประจําตัวสมาชิก
และวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา สมพร ธงทอง ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๔๘ นายอํานาจ รอดชวย ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อ
และชื่อสกุลวา วงวาส กะตารัตน ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ นายวิรตั น ตรีโชติ
ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา จันทา คชมิตร ซึ่งสมัคร
เปนสมาชิกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนป
ที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา ณัฐวุฒิ ทิพวัลย ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
เปนตน โดยปรากฏตามรายงานการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เอกสารหมาย ร.๑๒๓ แผนที่ ๗๘ และ ๗๙ วานายชวการ เปนผูสมัครเขต ๒๙ กรุงเทพมหานคร
นายชารัตน มณีศรี เปนผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ เปนผูสมัครเขต ๑
กรุงเทพมหานคร นายดิเรก หนูสาย เปนผูสมัครเขต ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอํานาจ รอดชวย
เปนผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน ตรีโชติ เปนผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และนายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย เปน ผูสมัครเขต ๑ จังหวัดตรัง โดยนายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ
ผูสมัครเขต ๑ กรุงเทพมหานคร เบิกความรับรองบันทึกถอยคําที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนเอกสารหมาย ร.๔๗ ยอมรับวา พยานเพิ่งสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๔๙ แตนายบุญทวีศักดิ์ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหพยานโดยระบุวาพยาน
เปนสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ (นาจะเปนวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสาร
หมาย ร.๑๕๗) หมายเลขสมาชิกพรรค ๗๕๕๙/๒๕๔๘ ซึ่งเปนหมายเลขสมาชิกเดิมของผูมีชื่อและ
ชื่อสกุลวา กุสุมา อุทธานิช ตามเอกสารหมาย ร.๔๗ แผนที่ ๑๓ โดยนายบุญทวีศักดิ์บอกวา หนังสือ
รับรองดังกลาวนําไปสมัครรับเลือกตั้งได แมนายชารัตน มณีศรี ผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง เบิกความ
รับรองบันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๔๘ วา
พยานสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ หมายเลขสมาชิก ๐๗๔๓๔/
๒๕๔๘ ก็ดี นายวิรัตน ตรีโชติ ผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความรับรองบันทึกถอยคํา
ที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๐๕ วา พยานสมัครเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ และไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ของนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ ตามเอกสารหมาย ร.๑๐๕ แผนที่ ๔ ก็ดี นายดิเรก หนูสาย ผูสมัครเขต ๙
จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความยืนยันบันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๑๐๖ และ ร.๑๑๖ วา พยานกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ประมาณวันที่ ๒๐ หรือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และไดรบั หนังสือรับรองการเปนสมาชิก
พรรคที่นายบุญทวีศักดิ์ รับรองวาพยานเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย
ร.๑๑๖ แผนที่ ๔ ก็ดี หรือนายอํานาจ รอดชวย ผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหถอยคําตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๐๗ และ ร.๑๑๔ วา พยานกรอกใบสมัคร
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พรรคมีมติรับเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๔๘ ตามใบสมัครและหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของนายบุญทวีศักดิ์เอกสารหมาย ร.๑๑๔
แผนที่ ๔ ถึง ๕ ก็ดี พยานเหลานี้ตางยอมรับวาไดถูกศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุ
ไมไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
๙๐ วันทั้งสิ้น สอดคลองกับทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนดิสกทั้ง ๒ แผน ที่อยู
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเอกสารหมาย ร. ๑๕๗ ถอยคําของนายชารัตน มณีศ รี
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นายวิรัตน ตรีโชติ นายดิเรก หนูสาย และนายอํานาจ รอดชวย จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได ที่ผูถูกรอง
ที่ ๒ นํานายบุญทวีศักดิ์มาเบิกความอางวา มอบหมายใหนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ รับผิดชอบหาผูสมัครและพยานลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรค
(แบบ ส.ส. ๑๘/ข ๒) ที่มิไดกรอกขอความ แลวใหนายสุขสันตไปกรอกขอความสมาชิกผูมีคุณสมบัติ
สมัครรับเลือกตั้งเอง โดยพยานมิไดรูเห็นกับการกระทําของนายสุขสันตดังกลาวนั้น เมื่อปรากฏวา
นายบุญทวีศักดิ์เปนคนนําแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่แกไขแลว และแบบแจงจํานวน
สมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา (แบบ ท.พ.๖) กับเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ไปมอบใหนายอมรวิทยดวยตนเองดังไดวินิจฉัยมาแลว ยอมแสดงวา นายบุญทวีศักดิ์รูเห็นการดําเนินการ
เพื่อใหผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ไมเปนสมาชิกพรรคติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหเปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด ทั้งนายปฏิพัฒน ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ศาลฎีกามีคําสั่งให
เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๕๐
ดวยวา นายบุญทวีศักดิ์นําหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคไปใหนายปฏิพัฒนดวยตนเอง เมื่อชวงบาย
ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ยิ่งแสดงใหเห็นวา นายบุญทวีศักดิ์ตองทราบดีวามีการออกหนังสือรับรอง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จใหแกผูสมัคร ขออางของนายบุญทวีศักดิ์จึงไมมีน้ําหนักหักลางพยาน
หลักฐานและพฤติการณแหงคดีได ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครอันเปนเท็จใหแกผูสมัครดังกลาวนําไปเปนหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของจังหวัดตาง ๆ โดยรูอยูแลววาผูสมัคร
ดังกลาวมิไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๓ มีวา พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่นเสนาะ รวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรค ผูถูกรอง
ที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ หรือไม และการใหเงินของพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ กระทําในฐานะตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือไม
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พยานสําคัญที่ใหถอยคําในประเด็นนี้คือนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ผูถ กู รอง
ที่ ๓ และมีหนาที่ดูแลคาใชจายของผูสมัคร นางฐัติมาไปใหถอยคําที่พรรคประชาธิปตยวา นางฐัติมา
ไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ ตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและ
รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ศูน ยอํ านวยการเลือ กตั้ งพรรคผู ถูกร องที่ ๓ และครั้ง ที่ ๓ วัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๙ จํา นวน
๕๒๕,๐๐๐ บาท ที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก ถนนพระรามหก และนําไปเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามบันทึกคําใหการแนบทายเอกสารหมาย
ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑ และ ๔/๒ ตอมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาเดินทางไปพักอาศัย
ที่บานของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยพันตํารวจโท สุวิชชา
จินดาคํา เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน พาไปสงที่สนามบิน วันรุงขึ้นคือวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปแจงความเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพินวา ไปพักอาศัยอยู
ที่บานของนายสุเทพดวยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับขูเข็ญ ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย
ร.๖๗ และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงที่หองประชุมตํารวจภูธรภาค ๘ ยืนยันขอเท็จจริงที่เคยใหไวแกนายสุวโรชและนายสุเทพ
โดยมีรายละเอียดเหตุการณบางตอนเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช
ผูสมัครในเขตภาคใต ไดโทรศัพทติดตอพลเอก ธรรมรักษ และพลเอก ไตรรงค หลังจากนั้นพลเอก
ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพือ่ ดูแลความเรียบรอย
ในการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์กลับไปเมื่อเวลาประมาณ
๒๑.๓๐ นาฬิกา ตอมาเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา พลโท ผดุงศักดิ์กลับมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๓ อีกครั้ง และนําเงินจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบใหนางฐัติมาตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๖๓ แตภายหลังนางฐัติมาเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และไปรองทุกขที่กองบังคับการ
กองปราบปรามใหดําเนินคดีแกนายสุเทพฐานหนวงเหนี่ยวกักขังและทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ตามรายงาน
ประจําวันและบันทึกคําใหการเอกสารหมาย ร.๖๘ และ ร.๗๐ แลว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปใหการ
เพิ่มเติมตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔
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และ ร.๗๕ กลับคําใหการเดิมเปนวา นางฐัติมาไมเคยไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ เหตุที่ใหการปรักปรํา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เพราะนายสุเทพขมขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ และจะใหนางฐัติมาลงสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ทั้งนายสุเทพ ยังเสนอใหเงินจํานวนหนึ่ง
ดวย นายสุเทพใหพยานอานขอความที่เตรียมไว ซึ่งมีขอความพาดพิงถึงผูบริหารระดับสูงของผูถูกรอง
ที่ ๑ หลายคน การใหขอเท็จจริงของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตยมีการบันทึกภาพและเสียงไวดวย
พิจารณาแลวเห็นวา นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึก
ถอยคําเอกสารหมาย ร.๖๓ ดวยวา วันที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพลโท ผดุงศักดิ์มอบเงินใหนางฐัติมาครั้งแรก จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
นั้น มีแกนนําพรรคผูถูกรองที่ ๓ อยูดวยและรูเห็นกวา ๑๐ คน รวมทั้งนายบุญชู ซุนสุวรรณ และ
นายแฟนดี้ ปะสู นางฐัติมานําเงินที่รับมาจากพลโท ผดุงศักดิ์ไปจายแกแกนนําเปนคาสรรหาผูสมัคร
และแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยมีใบรับเงินที่มีลายมือชื่อผูรับเงินลงไวรวม ๑๓ แผน ใบเสร็จรับเงิน
ของผูสมัครสายกรุงเทพมหานครรวม ๘ แผน และรายการคาใชจายของผูถูกรองที่ ๓ รวม ๑๔ แผน
ตามเอกสารหมาย ร.๖๒ เปนหลักฐาน เมื่อนายบุญชูและนายแฟนดี้ไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง นายบุญชูและนายแฟนดี้ก็ใหการทํานองเดียวกันวา นายบุญชูและนายแฟนดี้ไดรับ
เงินจากนางฐัติมาจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท และ ๗๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ โดยนายบุญชูและนายแฟนดี้
ลงลายมือชื่อในใบรับเงินเอกสารหมาย ร.๖๒ ใหไวเปนหลักฐานจริง และในวันที่นายแฟนดี้และนายบุญชู
รับเงินจากนางฐัติมานั้น นายแฟนดี้และนายบุญชูเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา สอบถามนางฐัติมาและแกนนําพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ เกี่ยวกับการวางตัวผูสมัคร ตามบันทึกถอยคําของนายบุญชูและนายแฟนดี้ เอกสารหมาย ร.๘๗
และ ร.๘๘ ตามลําดับ คําใหการครั้งแรกของนางฐัติมาจึงเจือสมกับคําใหการของนายบุญชูและนายแฟนดี้
แมนายบุญชูและนายแฟนดี้มาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ไมเคยเห็นพลเอก ไตรรงคและ
พลโท ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตางจากที่เคยใหการไวตอ คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แตนายบุญชูไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายแฟนดี้ไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเปนเวลาภายหลังนางฐัติมากลับคําใหการแลว แตนายบุญชูและ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

นายแฟนดี้ก็ยังคงใหการเชนนั้น โดยเฉพาะนายบุญชูใหการดวยวา รูจักพลเอก ไตรรงคมากอนในขณะที่
เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คําใหการของนายบุญชูและนายแฟนดี้ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๗ และร.๘๘ จึงนาเชื่อกวาคําเบิกความของบุคคล
ทั้งสองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สวนที่นายบุญชูและนายแฟนดี้อางวา คําใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนไมถูกตอง แตจําเปนตองใหการเชนนั้น โดยนายบุญชูอางวา มีอนุกรรมการ ๒ คน
สัญญากับนายบุญชู วาจะไปเปนพยานในชั้นศาลใหนายบุญชู หากมีปญหาเรื่องเปนสมาชิกพรรคไมครบ
เกาสิบวัน สวนนายแฟนดี้อางวา ถูกสอบปากคํารวม ๒ ชั่วโมงและผูสอบปากคําหลอกวาคนอื่นยอมรับ
หมดแลวนั้น เปนขออางที่ขัดตอเหตุผลเพราะนายบุญชูจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ยอมตองทราบดีวา
เปนไปไมไดที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจะไปเปนพยานใหนายบุญชูตอสูคดีกับผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งซึ่งอยูในสังกัดเดียวกันกับคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
สวนนายแฟนดี้ที่อางวาถูกหลอกวา คนอื่นยอมรับหมดแลวนั้น หากไมเปนความจริง ยอมไมมีเหตุผล
ประการใดที่นายแฟนดี้จะตองยอมใหการเชนนั้น และแมนายแฟนดี้และนายบุญชูใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา วันที่บุคคลทั้งสองรับเงินจากนางฐัติมาและเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท
ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มิใชวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๔๙ ดังคําใหการของนางฐัติมา แตนายแฟนดี้ใหการดวยวา วันที่รับเงินจากนางฐัติมา เปนวันที่นางฐัติมา
รับเงินมาจากบุคคลที่ไมทราบวาเปนใครจํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และนายบุญชูใหการวา นายบุญชู
รับเงินจากนางฐัติมาตามใบรับเงินเอกสารหมาย ร.๖๒ แผน ๖ ซึ่งเปนวันเดียวกับนายแฟนดี้ จึงเชื่อไดวา
นายแฟนดี้และนายบุญชูจดจําวันที่รับเงินจากนางฐัติมาและวันที่เห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์
ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คลาดเคลื่อนไป
สวนที่ตอมานางฐัติมากลับคําใหการเดิมเปนวา พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ไมเคยไป
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมาไมเคยรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ นางฐัติมา
ใหขอเท็จจริงที่พรรคประชาธิปตยและใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนครั้งแรกเชนนั้น
เพราะถูกนายสุเทพขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสาร และนายสุเทพเสนอวาจะใหนางฐัติมา
มาลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปต ย กับเสนอใหเงินจํานวนหนึ่ง
อีกดวย ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔ และ ร.๗๕ ทั้งเมื่อมาเบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ นางฐัติมาก็ไดยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกคําใหการเพิ่มเติมนั้น เมื่อพิจารณาขออาง
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ของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุผลที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ แลว เรื่องที่อางวา ถูกนายสุเทพขมขู
วาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสารนั้น นางฐัติมายืนยันตลอดมาวาไมไดปลอมแปลงเอกสารของ
ผูสมัครคนใดเพราะผูสมัครของผูถูกรองที่ ๓ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน ยอมไมมีเหตุผลที่นางฐัติมา
จะตองเกรงกลัวการถูกดําเนิน คดีตามคําขูของนายสุเทพ เรื่องที่อางวานายสุเทพเสนอใหน างฐัติม า
ลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ก็เปนเรื่องอีกยาวนานและ
ไมมีความแนนอน เพราะตองรอจนถึงการเลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด สวนเรื่อง
ที่อางวานายสุเทพเสนอใหเงิน ซึ่งนางฐัติมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา นายสุเทพเสนอ
ใหเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจายแลวจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
หากเปนเชนนั้นจริง ไมนาเชื่อวานางฐัติมาจะกลาเปลี่ยนใจภายหลังรับเงินจํานวนมากจากนายสุเทพ
ไดเพียง ๑ หรือ ๒ วัน เทานั้น ขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑
จึงมีน้ําหนักนอย และที่น างฐัติม าใหการตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ วานางฐัติม าไปที่
พรรคประชาธิปตยและใหการตามที่ปรากฏในบันทึกคําใหการเอกสารหมาย ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑
และ ๔/๒ เนื่องจากพันตํารวจโท สุวิชชา จินดาคํา ไปแจงวานายสุเทพ เทือกสุบรรณ เชิญไปพบ
นายบุญาบารมีภณที่พรรคประชาธิปตยนั้น พันตํารวจโท สุวิชชาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วา พันตํารวจโท สุวิชชาเคยเปนนายตํารวจติดตามนายสุเทพขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา นายสุเทพแจงทางโทรศัพทให
พันตํารวจโท สุวิชชาไปพบที่โรงแรมฮิลตัน ปารค นายเลิศ นายสุเทพแนะนําใหรูจักนางฐัติมาและ
ขอใหชวยดูแลความปลอดภัยใหนางฐัติมา พันตํารวจโท สุวิชชาขับรถยนตสวนตัวพานางฐัติมาไปสง
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และวันรุงขึ้นพันตํารวจโท สุวิชชาไปรับนางฐัติมาที่ศูนย
อํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ พาไปสงที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปจังหวัดสุราษฎรธานี
เห็นวา ขณะที่พัน ตํารวจโท สุวิช ชาใหการตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น พันตํารวจโท สุวิชชารับราชการตําแหนงสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาล
มักกะสัน และไมไดประโยชนประการใดจากการยืนยันดังกลาว ไมนาเชื่อวาจะนําความเท็จมากลาว
คําใหการของนางฐัติมาตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ที่อางเปนทํานองวา ถูกพันตํารวจโท
สุวิชชาหลอกไปที่พรรคประชาธิปตยจึงรับฟงไมได
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สวนที่นางฐัติมาใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ วา การบันทึกภาพและเสียงคําใหการ
ของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตย นางฐัติมาอานตามคําบอกของนายสุเทพนั้น เรื่องนี้นางสาวมณีรัตน
บุญสิน และนายชญานทัต เทียนทอง ผูดําเนินการบันทึกภาพและเสียงขณะที่นางฐัติมาใหขอเท็จจริง
ที่พรรคประชาธิปตย ตางใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๕๓ และ ร.๕๔ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันวา ขณะบันทึก
ภาพและเสียงของนางฐัติมานั้น ไมมีใครบังคับขูเข็ญนางฐัติมา และนางฐัติมาไมไดอานเอกสารใด ๆ
แมนางสาวมณีรัตนและนายชญานทัตเปนเจาหนาที่พรรคประชาธิปตย แตเปนเพียงเจาหนาที่ชั้นผูนอย
ปฏิบัติงานไปตามหนาที่ และไมไดประโยชนประการใดจากการนําความเท็จมากลาวเชื่อวานางสาวมณีรตั น
และนายชญานทัตใหการและเบิกความตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขออางของ
นางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําใหนางฐัติมาเปลี่ยนใจ ไมปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ ตอไป ซึง่ นางฐัตมิ าอางวา
ขณะอยูที่บานพักของนายสุเทพนั้น นางฐัติมารูสึกวาการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง
อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง จึงพยายามติดตอนองสาวใหไปแจงความที่กองบังคับการกองปราบปราม
เพื่อใหสงเจาพนักงานตํารวจไปรับ เมื่อนองสาวไปแจงความแลว นายสุเทพโทรศัพทไปบอกวา มีขาวออกมา
วานางฐัติมาไปแจงความ และถามวาไปแจงความทําไม นางฐัติมาตอบวา อยากกลับบาน นายสุเทพ
บอกวายังกลับไมได จะเอาคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสอบกอน วันรุงขึ้นก็มีคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํานางฐัติมาที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึง
ขอเท็จจริงที่วา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํานางฐัติมาที่กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แสดงวาวันที่นางฐัติมาเริ่มรูสึกวาการปรักปรําผูถูกรอง
ที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง คือวันที่ ๒๑ หรือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙
แตปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา นางฐัติมาไปแจงความไวเปนหลักฐาน
ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีวาไปพักอาศัยอยูที่บานของนายสุเทพดวยความสมัครใจ
มิไดถูกบังคับขูเข็ญ โดยมีรายละเอียดดวยวา นางฐัติม าเกรงความไมปลอดภัยในชีวิต สืบเนื่องจาก
ไปเปนพยานในการทุจริตการสมัครรับเลือกตั้ง ตองการใหนายสุเทพคุมครองจนกวาจะมั่นใจในความปลอดภัย
ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ร.๖๗ ทั้งตามบันทึกของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๖๓ และ ร.๑๖๕ ปรากฏวา คําใหการของนางฐัติมาตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น เปนการใหถอยคําที่หองประชุม
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กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ตอหนาสื่อมวลชนและประชาชนจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน หากนางฐัติมา
เห็นวา การปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตองและตองการพูดความจริง โดยเริ่มรูสึกเชนนั้น
มาตั้งแตเมื่อวันที่ ๒๑ หรือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไมนาจะไปแจงความตอเจาพนักงานตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน มีขอความตามที่ปรากฏในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย
ร.๖๗ และไมนาจะไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามทีป่ รากฏในบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๖๓ เพราะขณะนั้นนางฐัติมาอยูตอหนาเจาพนักงานตํารวจ และตอหนาสื่อมวลชนกับ
ประชาชนนับรอยคน ไมมีเหตุท่นี างฐัติมาจะตองเกรงกลัวใคร ไมมีความจําเปนประการใดที่นางฐัติมา
จะตองกลับมากรุงเทพมหานครและไปแจงความที่กองบังคับการกองปราบปรามวานายสุเทพหนวงเหนี่ยว
กักขังกอน แลวจึงไปขอกลับคําใหการที่เคยใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่กลับคําใหการจึงไมมีน้ําหนัก
สวนถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตามเอกสารหมาย ร.๗๑ และ ร.๗๕ เกี่ยวกับเงินจํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่อางวาไดรับจากนายสุเทพวา โอนไปเขาบัญชีของนางเพชรี ภาวะลี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ที่เหลือจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดนําไปใชจายคาบัตรเครดิตกรุงไทย มาสเตอรการด จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซื้อโทรศัพท
เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี จํานวน ๒ เครือ่ ง เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
นอกนั้นใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน ชวยคาน้ํามันผูสมัคร ขัดแยงกับถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตาม
เอกสารหมาย ร.๗๑ วา นางฐัติมาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุเทพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ และตามเอกสารหมาย ร.๘๑ แผนที่ ๕ ซึ่งเปนบัญชีของนางเพชรี ที่นางฐัติมาไดโอนเงินจํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีดังกลาว ปรากฏวามีรายการโอนเงินมาเขาบัญชีจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุเทพ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ตรงกับถอยคําของนางเพชรีที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๘๑ วา กอนโอนเงินมาเขาบัญชีของพยาน ระหวางพยานพูดคุย
อยูกับนายศักรินทร ภาวะลี นางฐัติมาไดติดตอผานนายศักรินทรในวันเดียวกันนั้น สวนคาใชจายที่นางฐัติมา
อางวาไดนําเงินที่ไดรับจากนายสุเทพไปชําระ ปรากฏวาบางรายการไดมีการชําระคาใชจายดังกลาว
ไปกอนวันที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจากนายสุเทพ ถอยคําของนางฐัติมาตามเอกสารหมาย ร.๗๑
จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได
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สวนที่นางฐัติม าใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบัน ทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๗๕ วา มีการจายเงินใหผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขตกรุงเทพมหานครคนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ในเขตภาคใตคนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินของตนเองประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นเปนเงินของนายพันธมิตร
ดวงทิพย ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข ๑ ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนายพันธมิตรไดมาเบิกความ
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยืนยันวา ใหเงินสนับสนุนผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเงินจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แตนายพันธมิตรเคยใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายไดของตนตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๓ วา ประกอบ
อาชีพรับบริหารอาคารชุดและเปนกรรมการผูจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย ซีเคียวแสตนดารท จํากัด
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน ๔๐ คน มีรายไดเดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรายได
ตอเดือนเพียงเทานั้น ไมนาจะทําใหนายพันธมิตรสามารถใหเงินสนับสนุนแกผูสมัครของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ เปนเงินนับลานบาทได เชื่อวา เงินที่นางฐัติมาจายแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมใชเงินของ
นายพันธมิตร ทั้งไมใชเงินของผูถูกรองที่ ๓ เพราะนายบุญาบารมีภณใหการตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๗๗ วา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินในบัญชี ซึ่งนาเชื่อวาเปนเชนนั้นเพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๓
เพียง ๕ คน เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๑ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งเพียง ๔ คน ตามที่ปรากฏ
ในขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ถ.๗๑ แสดงวา
ผูถูกรองที่ ๓ มีฐานะทางการเงินไมดีนัก จึงสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในการเลือกตั้งครั้งกอนเพียงไมกี่คน และแมผูถูกรองที่ ๓ อางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เงินที่ใชใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปน เงินที่ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท แตนายบุญาบารมีภณ ก็ยอมรับเองวา
ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินจํานวนดังกลาวจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๙ ภายหลังวันเลือกตั้ง ๒ วัน เงินที่มอบใหแกนนําและสมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ กอนวันเลือกตั้งจึงมิใชเงินของผูถูกรองที่ ๓ ที่ไดมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
อีกดวย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นัน้ ผูถ กู รองที่ ๓ สงผูส มัคร
แบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๖ คน และเขตอื่นจํานวน ๘๕ คน คิดเฉพาะเงิน
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ที่จายใหผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานครคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และในเขตอืน่ อยางนอยคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแตกอนไปยื่นใบสมัคร ตามคําเบิกความของนางฐัติมาและนายบุญาบารมีภณ ก็เปนเงินจํานวนมาก
ถึงสามลานบาทเศษ แลว แสดงวา ตองมีผูใหการสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และเชื่อวาขอเท็จจริงเปน ดังคําใหการของนางฐัติม า
ที่พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ครั้งแรกทีว่ า นางฐัตมิ าไดรบั เงิน
จากพลโท ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์เปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก
ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์นําเงินไปมอบใหนางฐัติมาครั้งแรก ภายหลัง พลเอก ไตรรงคและพลโท
ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวยกันเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
เพื่อสอบถามเรื่องการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงเชื่อไดวาพลโท ผดุงศักดิ์นําเงินไปมอบใหนางฐัตมิ า
โดยที่พลเอก ไตรรงคมีสวนรูเห็นดวย พยานฐานที่อยูของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิไ์ มมนี า้ํ หนัก
เพียงพอที่จะหักลางคําใหการของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงครั้งแรกดังกลาว นายบุญาบารมีภณใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๗ ยอมรับวา ทราบเรื่องที่นางฐัติมาและนายพันธมิตรจายเงินแก
ผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานครคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และจายเงินแกผูสมัครในภาคใตคนละ ๓๐,๐๐๐
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาทดวย แมนายบุญาบารมีภณอางวาไมทราบวาเงินดังกลาวเปนของใคร แตนายบุญาบารมีภณ
เปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนไปไมไดที่เห็นมีคนจายเงินแกผูสมัครในนามพรรคแลวจะไมสอบถาม
ผูจายวาเปนเงินของใคร เชื่อวา นายบุญาบารมีภณทราบดีวา เงินดังกลาวเปนเงินที่นางฐัติมารับมาจาก
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์เพื่อนําไปใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓
พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เปนนายทหารที่ยังรับราชการ ไมไดรับประโยชนประการใด
จากการนําเงินไปมอบใหนางฐัติมาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ บุคคลทั้งสองเปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร
ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีตําแหนงหนาที่เปนรองหัวหนาพรรค ผูถูกรองที่ ๑
เมื่อผูถูกรองที่ ๑ ไดรับประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครลงแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จึงเชื่อไดวา เงินที่พลโท ผดุงศักดิ์นําไปมอบใหนางฐัติมามิใชเงินของ
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พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เอง แตเปนเงินที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์รับมาจากพลเอก
ธรรมรักษและนําไปมอบใหนางฐัติมาในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษนั่นเอง
ขอ เท็จ จริง ฟง ไดวา พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุง ศัก ดิ์ รว มกัน ใหเ งิน สนับ สนุน
นายบุญาบารมีภณและนางฐัติมาเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ของผูถูกร องที่ ๓ และการใหเงิน ของพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศัก ดิ์
แกนายบุญาบารมีภณและนางฐัติมากระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๔ ที่วา นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์
ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัคร
นําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม นั้น
พิจารณาแลว เห็นวา นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึก
ถอยคําของพยานที่ไดใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย
ร.๗๘ และ ร.๗๗ ตามลําดับ ซึ่งไดความวา ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรอง
ที่ ๓ ไดสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๒๑ คน โดยผูสมัครทั้งหมดไดผา นมติทปี่ ระชุมของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และยืนยันวาผูสมัครแตละคนไดสมัคร
เปนสมาชิกพรรคผานตัวแทนจัดหาสมาชิกแลวรวบรวมสงมาใหพยานนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค
ในการประชุม ประจําเดือนเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผูสมัครทั้งหมดเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ยกเวนนางสาวพรพิมล มูลสาร เปน สมาชิกสามัญ ประจําสาขาพรรคลําดับ ๒๔ จังหวัดขอนแกน
คํา ให ก ารของนายบุญ าบารมี ภ ณดั งกล าวขั ดแยง กั บคํ าให การของนางสาวอุ ทัย วรรณ แหวนทอง
นางสาวชนมณี กลาณรงค และนายอุทัย นามวงศ ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๓ แตไมไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
การเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน โดยตางใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๙๒ ร.๙๑ และ ร.๘๕ ตามลําดับ ทํานองเดียวกันวา
พยานแตละคนเพิ่งไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นางสาวชนมณี
ใหการยืนยันวา พยานกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยเจาหนาที่ของพรรคบอกวา
ไมตองลงวันที่ใ นใบสมัคร นายอุทัยใหการวา วัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ นายพีระคุณ อัน ทะเกตุ
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ซึ่งเปนหลานชักชวนพยานใหไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พยาน
บอกวาพยานเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันจะไมมีปญหาหรือ แตนายพีระคุณบอกวาพรรคจัดการ
ใหทุกอยาง พยานไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เจาหนาที่ในศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งบอกวา พยานมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดใหพยานมาในวันพรุงนี้ตอนเชาจะไดกรอกใบสมัคร
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานจึงไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ แลวกรอกใบสมัคร
เปนสมาชิกพรรคและไดรับหมายเลขสมาชิกพรรคลําดับ ๐๗๗ สอดคลองกับคําเบิกความของนายบุญชู
หรือชูวิทย ซุนสุวรรณ ผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสงขลา ที่เบิกความรับรองถอยคําที่พยานใหการ
ไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๘๗ แมนายบุญชูจะใหการวา
นายบุญชูไดสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อกลางเดือนกันยายน ๒๕๔๘ แตนายบุญชูก็ได
กรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยไมไดลงวันที่ใหแกนางฐัติมา ในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๔๙ โดยนางฐัติมาอางวาเอกสารที่นายบุญชูเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคอยูที่จังหวัดมหาสารคาม
แตตอมาก็ปรากฏวานายบุญชูไมไดรับประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน และศาลฎีกามีคําสั่งยกคํารองของนายบุญชูแลว แสดงวา
นายบุญชูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบ
เกาสิบวันเชนเดียวกับนางสาวอุทัยวรรณ นางสาวชนมณี และนายอุทัย บุคคลเหลานี้ลวนเปนเพียงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง และใหถอยคําอยางตรงไปตรงมาไมมีขอพิรุธ ถอยคําของบุคคลทั้งสามจึงมีน้ําหนักรับฟง
ยิ่งกวาถอยคําของนายบุญาบารมีภณ นอกจากนั้น นายพันธมิตร ดวงทิพย ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๓ วา การคัดเลือกผูสมัครลงรับเลือกตั้ง
ไมวาผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ๑๒๑ คน นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค
กรรมการบริหารพรรค พยาน และนางฐัติมา ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือก เมื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ตามเอกสารหมาย
ร.๕๘ แผนที่ ๑๐ ถึงแผนที่ ๑๘ จํานวน ๑๒๑ คน ปรากฏวาผูสมัครเกือบทั้งหมดจํานวน ๑๑๒ คน
ไมไดรับการประกาศรายชื่อใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไมพบรายชื่อเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ในฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยนายบุญาบารมีภณเบิกความ
รับรองบันทึกถอยคําตามเอกสารหมาย ร.๗๘ ดวยวา พยานไดตรวจสอบความเปนสมาชิกพรรคของผูส มัคร
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อเห็นวาถูกตองจึงไดออกหนังสือรับรองใหไปสมัครรับเลือกตั้ง หากพยาน
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ไมอยูก็ไดมอบหมายใหนายพันธมิตร เปนผูออกหนังสือรับรองใหผูสมัคร แตพยานไดออกหนังสือรับรอง
ใหผูสมัครประมาณครึ่งหนึ่งของผูสมัครทั้งหมด แสดงวานายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
รูวาผูสมัครของพรรคเปนบุคคลผูไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคติดตอกัน
ไมถึงเกาสิบวัน แตไดจัดทํารายงานการประชุมเพื่อเพิ่มเติม สมาชิกของผูสมัครดังกลาวยอนหลังที่
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ อางวา ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์โดยเขาแทนที่สมาชิกที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออกตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕
ตามรายงานการประชุมพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผูถูกรอง
ที่ ๓ ไมจําตองแจงรายงานการประชุมดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบนั้น เห็นวา ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย ร.๙ ขอ ๙ ไมมีจําพวกที่เขามาแทนที่
สมาชิกเดิมที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออก อยูในขอบังคับของพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตประการใด รวมทั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ กําหนดให
หัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่จะตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา
พรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบโดยไมมี
ขอยกเวนไมวาในกรณีใด ขออางของนายบุญาบารมีภณดังกลาวจึงรับฟงไมได ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบ
เกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้ง
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๙ มีวา ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารองและตามทางไตสวน ถือไดวา
เปนการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา แมพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศกั ดิ์ เปนกรรมการบริหารพรรค
แตไมไดเปนหัวหนาพรรค และไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือมีมติพรรคหรือมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคใหกระทําการตามขอกลาวหา หากบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหา
ก็เปนเรื่องสวนตัว ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ หรือในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
อีกทั้งบุคคลทั้งสองไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗
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นอกจากนี้ผูถูกรองที่ ๑ไมไดประโยชนจากการกระทําที่กลาวหา เพราะการที่พรรคฝายคานไมสงผูสมัคร
ยอมทําใหผูถูกรองที่ ๑ ชนะการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดอยางแนนอน
แมอาจมีบางเขตตองมีการเลือกตั้งใหม และอาจมีปญหาเกี่ยวกับการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร ก็เปน
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองชี้ขาดตอไป สวนผูถูกรองที่ ๓ ตอสูวา การกระทําที่กลาวอางวาเปนการกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ได ตองเปนไปตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ ตองเปน การกระทําโดยคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือผูท่หี ัวหนาพรรคมอบหมาย นางฐัติมา ไมใชกรรมการบริหารพรรค
และกระทําการโดยไมไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรค ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓
เชนกัน
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ บัญญัติวา “ใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลวเปนนิติบุคคล”
และมาตรา ๒๐ บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของทีป่ ระชุมใหญ
ของพรรคการเมือง” และวรรคสอง บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมือง
ในกิจ การอัน เกี่ ยวกั บบุ คคลภายนอก เพื่อ การนี้หั วหนา พรรคการเมือ งจะมอบหมายเป น หนัง สื อ
ใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได”
ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ นั้น แมพรรคการเมืองที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริ หารพรรค โดยมีหั วหนา พรรคเป น ผู แ ทนพรรคการเมื อ งในกิจ การอั น เกี่ย วกั บบุ คคลภายนอก
ตามมาตรา ๒๐ แมไมปรากฏวา ผูถูกรองที่ ๑ มีมติใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ กระทําการ
อันเปนการสนับสนุนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือใหเงินแก
ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ดี หรือพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิได
มอบหมายใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ดําเนินการตามขอกลาวหาก็ดี หรือบุคคลทั้งสอง
ไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสินของผูถูกรองที่ ๑
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ แตบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับ
กับการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองตามปกติทั่วไปที่ชอบดวยกฎหมาย หากเปนการดําเนินกิจการ
อันเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยสภาพของภารกิจจะตองเปนการกระทําที่ไมอาจเปดเผย
ยอมเปนไปไมไดที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติหรือหัวหนาพรรคจะมีหนังสือมอบหมายใหผูใด
กระทํา ทั้งหากจะตองมีมติคณะกรรมการบริหารพรรคหรือมีหนังสือมอบหมายจากหัวหนาพรรคเสียกอน
จึงจะถือไดว าการดําเนิ น กิจการอัน เปน การฝา ฝน ตอบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายมีผลผูก พัน พรรคแล ว
บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยอมไมมีทางที่จะมีผลใชบังคับ ดังนั้น หากมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจดวย การดําเนินกิจการอันเปนการฝาฝน
ตอกฎหมายนั้นก็ยอมมีผลผูกพันพรรคการเมือง
เมื่อพิจารณาสถานการณทางการเมืองภายหลังการยุบสภาและกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา พรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญ
คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัคร แมโอกาสที่ผูถูกรองที่ ๑
จะไดรับชัยชนะโดยเด็ดขาด และจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว มีความเปนไปไดสูง เพราะการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๔๘ คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓๗๗ คน ยิ่งพรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญไมลงสมัคร สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งยอมตองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตปญหาที่ผูถูกรองที่ ๑ จะตองเผชิญ
ก็คือ ปญหาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ที่บัญญัติวา “ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว
ตามวรรคหนึ่ง และไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการ
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การเลือกตั้ง จัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น” บทบัญญัติดังกลาวมีผลใหเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัคร
เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นตองไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้
มิฉะนั้นตองมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหมีผูสมัครที่ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งกอนหนานี้ คือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ปรากฏในหนังสือขอมูล สถิติ และ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพิมพโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เอกสารหมาย ถ.๗๑ วา มีเขตเลือกตั้งที่พรรคฝายคาน ๓ พรรค ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร จํานวน ๙๐ เขต และในจํานวน ๙๐ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๑
ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นถึง ๓๗ เขต เปนเขตเลือกตั้ง
ในสิบสี่จังหวัดภาคใตจํานวน ๓๐ เขต จังหวัดสุพรรณบุรี ๕ เขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดละ ๑ เขต และในจํานวน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครพรรคผูถกู รอง
ที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๔ เขต และไดคะแนนเสียง
ตั้งแตรอยละสิบถึงรอยละสิบหาของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๑๔ เขต ยอมเปนที่คาดหมายไดวา
หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวลงสมัครใน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว โอกาสที่ผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ยอมเปนไปไดยาก ซึ่งหากเปนเชนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหม และปญหา
ที่จะตองเกิดขึ้นตอเนื่องตามมาก็คือปญหาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๕ ที่บัญญัติวา “การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม
เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได” บทบัญญัติดังกลาวเคยเปนปญหา
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อป ๒๕๔๓ วา ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภายังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง
จะดําเนินการประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม และศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ที่ ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ วา หากสมาชิกวุฒิสภายังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน
จะดําเนินการประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไมได เพราะเมื่อสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน
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ไมครบจํานวน ๒๐๐ คน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง ยอมตองถือวายังไมครบองคประกอบเปนวุฒิสภา
ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบ ๕๐๐ คน ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ ก็อาจมีปญหาทําใหการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ไมอาจกระทําได ก็จะมีผลตอเนื่องไปถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ บัญญัติวา “ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙” และมาตรา ๑๕๙ บัญญัติวา “ภายในสามสิบวัน นับแตวัน เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก” ดวยเหตุนี้
ในเขตเลือกตั้งที่เคยเปนพื้นที่ของพรรคฝายคาน หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและ
ผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น การเขาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพันตํารวจโท ทักษิณ และการจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารราชการแผนดินของ
ผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองลาชาออกไป และแมเปนไปไดวาในที่สุดแลวหากไมมีทางที่ผูสมัครนั้นจะได
คะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จะตองมีองคกรที่มีอํานาจ
เขามาชี้ขาดตัดสินวาจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนครบ ๕๐๐ คน
ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง แตกระบวนการดังกลาวยอมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง เหตุการณดังกลาว
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีวา
จะปลอยใหเกิดขึ้นไมได และหากไมตองการใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น สิ่งที่จะตองดําเนินการก็คือ
ตองจัดหาผูสมัครจากพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้ง
ที่มีแนวโนมวา หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นจะไดคะแนนเสียงนอยกวา
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แตการหาผูสมัครพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัคร
ก็มีขอจํากัด เนื่องจากพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน เพิ่งตัดสินใจไมสงสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งกอนเปดการรับสมัครเพียงไมกี่วนั โอกาสที่จะไดบุคคลที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ เชน สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ตามมาตรา ๑๐๗ (๓) เปน สมาชิกพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) หรือจะตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
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ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเคยศึกษาหรือเคยรับราชการในจังหวัดนั้น
ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือเกิดในจังหวัดนั้น ตามมาตรา ๑๐๗ (๕) ยอมเปนไปไดยาก โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองเล็กที่ไมไดเตรียมการไวกอน ซึ่งสิ่งที่จะตองดําเนินการและขอจํากัดดังกลาวคณะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีเชนกัน
พลเอก ธรรมรักษ เปนทั้งกรรมการบริหารพรรค รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์เปนทั้งกรรมการบริหารพรรค
รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมตางเปนกระทรวงใหญ แสดงใหเห็นวาทั้ง พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์เปนบุคคลสําคัญของผูถูกรองที่ ๑ และไดรับความไววางใจอยางยิ่งจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองมีบทบาทในการบริหารงานและการกําหนดนโยบาย
ในการดําเนินกิจการทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ อยางสูง การที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
สนับสนุนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่ไมมีคุณสมบัติ
ลงสมัครไดก็ดี ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจา ยในการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี เชื่อไดวา เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตัง้
ที่ยืดเยื้อและไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อใหผูถูกรองที่ ๑ สามารถกลับคืนสูอํานาจ
ไดโดยเร็วนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไมไดรับ
ประโยชนประการใดเปนการสวนตัวจากการดําเนินการดังกลาว ในทางกลับกันหากการดําเนินการดังกลาว
สําเร็จผลแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูถูกรองที่ ๑ ประกอบกับพลเอก ธรรมรักษ ไดรบั มอบหมาย
ใหเปนผูรับผิดชอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ไมมีเขตเลือกตั้งใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีผ่ สู มัครพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ไดคะแนนนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และปรากฏวาพรรคการเมือง
ที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือผูถูกรองที่ ๒ ไมไดสง
ผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในความรับผิดชอบของพลเอก ธรรมรักษเลย แตสงผูสมัคร
ในเขตภาคใตจํานวนถึง ๒๑ คน จากจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสิ้น
๓๑ คน สวนผูถูกรองที่ ๓ แมวาจะไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๒๓ คน
แตก็สงผูสมัครในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ คือในเขตภาคใตถึง ๓๑ คน และที่จังหวัดสุพรรณบุรี
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อีก ๔ คน การที่พลเอก ธรรมรักษ เขาไปเกี่ยวของกับการใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
ผูถูกรองที่ ๓ เพื่อใหสงผูสมัครจํานวนมากในเขตเลือกตั้งนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อ
และไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการกลับคืนสูอํานาจของ
ผูถูกรองที่ ๑ ภายหลังการเลือกตั้งเชนนี้ เมื่อพิเคราะหประกอบกับการสนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่น
สงผูสมัครลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เปนเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
ตอผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง ทั้งนายจาตุรนต ฉายแสง รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา เมื่อมีผูกลาวหาวา พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
ไปวาจางผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ใหสงผูสมัครและสนับสนุนใหผูถูกรองที่ ๒ แกไขเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอกลาวหา เพียงแตมีการประชุมผูสมัครหรือการประชุมแบบกวาง ๆ และมี
การพูดกันวา มีขอกลาวหาประการใดก็ใหผูเกี่ยวของไปสูคดี ไมมีการประชุมเรื่องนี้เปนกิจจะลักษณะ
ทั้งกอนและหลังวันเลือกตั้ง ทั้งที่ขอกลาวหาดังกลาวเปนเรื่องสําคัญที่กระทบตอภาพลักษณของผูถูกรอง
ที่ ๑ ทําใหเชื่อไดวา กอนดําเนินการดังกลาวพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ แลว จึงถือไดวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและ
นายพงษศักดิ์ เปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
มีสวนเกี่ยวของดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูสมัครที่เปน
สมาชิกพรรคเปนเวลานอยกวาเกาสิบวัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสามารถลงสมัครได และนายบุญทวีศักดิ์
รูเห็นยินยอมใหนายชวการ ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ รับเงินจาก พลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครแขงกับสมาชิกพรรค ผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้น
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ทั้งนายบุญทวีศักดิ์ยังไดออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อัน เปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐาน
ลงสมัครรั บเลือกตั้ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอีกด วย การกระทํา ของนายบุญทวีศัก ดิ์ดังกลา ว
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เปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๒ ประกอบกับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และนายเอนก จัน ทรสนธิ์ เหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวา ผูถูกรองที่ ๒ มีมติใหสงผูสมัครทั่วประเทศ แมยืนยันวาผูถกู รองที่ ๒ ไมไดเงินสนับสนุน
จากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๓๖ คน ยอมตองใชเงิน และตองเปนเงินจํานวนมากกวา
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครเพียง ๖ คน นายบุญทวีศักดิ์
ก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวาการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ดังกลาว
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ เชนกัน และนายบุญทวีศักดิ์
เปนผูแทนผูถูกรองที่ ๒ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์เปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒
และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๐
ในสวนของผูถูกรองที่ ๓ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ รูเห็นยินยอมใหนางฐัติมา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนายบุญาบารมีภณ ยังออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกระทําของนายบุญาบารมีภณดังกลาวเปนการกระทําเพื่อ
ประโยชนของผูถูกรองที่ ๓ ประกอบกับนายศุภกิจ ดุลยเกียรติ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความ
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา ทราบเรื่องที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเปนจํานวนมาก แมยืนยันวา
ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดเงินสนับสนุนจากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๑๒๖ คน ยอมตองใชเงิน
และตองเปนเงินจํานวนมากกวาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัคร
เพียง ๙ คน นายบุญาบารมีภณก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวาการกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค ผูถูกรองที่ ๓ แลว
และนายบุญาบารมีภณเปนผูแทนผูถูกรองที่ ๓ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญาบารมีภณเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๓ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๐ มีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่ง
ยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
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และ (๓) หรือไม และการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่งยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๖ (๑) สวนแรก หมายถึง กระทําการเพื่อใหการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสิ้นสุดลง การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิถีทางที่มิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง หมายถึง
การไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ คือการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดอํานาจ
การปกครองดวยกําลัง ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๕ การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนการกระทํา
อันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และการกระทํา
ที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตองเปน
การกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอย
พิจารณาแลวเห็นวา การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่เปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมายถึงการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยความยินยอมพรอมใจ
จากประชาชนสวนใหญที่แสดงออกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะทําหนาที่พิจารณาให
ความเห็น ชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐ มนตรี ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ โดยกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งยังจะตองเปนไป
โดยสุจริต เพื่อกอใหเกิดความชอบธรรมในการเขาสูอํานาจของพรรคการเมืองนั้น ในทางตรงขาม
การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยการเลือกตั้งที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือเปนไปโดยไมสุจริต ยอมถือไดวา เปนการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การไดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงมิไดหมายความ
ถึงการไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยการปฏิวัติรัฐประหารหรือ
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ยึดอํานาจการปกครองดวยกําลัง ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๕ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางเทานั้น
การที่ผูถูกรองที่ ๑ สนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเหตุเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได ยอมเปนการสนับสนุน
ใหเกิดการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๗ (๔) และการที่ผูถูกรองที่ ๑ ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง
ยอมมีผลเทากับผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวา ๑ คน ในเขตเลือกตัง้
เดียวกัน เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๘
ที่บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใด
จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น” ผูถูกรองที่ ๑ กระทําดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ คนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปตามครรลองของกฎหมายตามปกติ โดยรวมกันกระทํา
เปนขบวนการกับพรรคการเมืองอื่น เพียงเพื่อใหการกลับคืนสูอํานาจของผูถูกรองที่ ๑ เปนไปโดยเร็ว
ยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑
เปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนแรก
ดวยหรือไม
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ถือไดวา เปนการกระทําอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม เห็นวา การที่ผูถูกรองที่ ๑ เขาแทรกแซงบิดผันกระบวนการเขาสูอ าํ นาจในการปกครองประเทศ
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เพื่อสรางภาพลวงตาวามีการแขงขันกันตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่โดยเนื้อแทมิไดเปนเชน นั้น
ยอมสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยตองสั่นคลอนไมมั่นคง ทําใหประชาชนที่รูขอเท็จจริง
เสื่อมศรัทธาตอระบบการเมือง อาจนําไปสูการตอตานการใชอํานาจปกครองโดยไมชอบธรรมของพรรคการเมือง
ประกอบกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เปนบทบัญญัติที่เปน
นโยบายของรัฐ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
มาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสามเปนการลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ดวยหรือไม เพราะไมอาจทําใหผลคดี
เปลี่ยนแปลงไป
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถกู รองที่ ๓ รับเงิน
จากผูถูกรองที่ ๑ และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐาน
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงานเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูสมัครที่ขาด
คุณสมบัติสามารถลงสมัครไดนั้น แมมิใชกระทําเพื่อใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ไดมาซึ่งอํานาจ
ปกครองประเทศ แตการกระทําดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงผลบังคับของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง จึงถือไดวาเปนการกระทําอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) ทั้งยังเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖
(๓) เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕
และการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖
(๓) ตองเปนการกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น การกระทําอันอาจเปนภัยตอ
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ความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนคนละกรณีกับการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และที่กลาวอางวา การกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตองเปนการกระทําความผิดที่รุนแรง มิใชกระทํา
ผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เปนอันตรายอยางยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หาไดเปนความผิดกฎหมายเล็กนอยดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขนึ้
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๑ มีวา กรณีมีเหตุสมควรยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
วรรคสาม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
บัญญัติเพียงวา พรรคการเมืองที่กระทําการตามบทบัญญัติดังกลาว อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได
และกรณีมีเหตุที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ สามารถแกไขปญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเรื้อรังมาตั้งแตป ๒๕๔๐ เปน ผลสําเร็จ และกระทําการตามนโยบายที่เปน ผลดีตอ
ประเทศชาติมากมาย จนเปนที่นิยมของประชาชนสวนใหญ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน
เปนอันดับหนึ่ง และเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๗๗ คน จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเปน
ครั้งแรก มีสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอสมาชิกพรรคเหลานั้น ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ ทั้งหากมีคําสั่งใหยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๑
บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการเมืองไทย สงผลกระทบตอ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
พิจารณาแลวเห็นวา การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น จะตองมีบุคคลตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไปรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามบทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหมายความวา พรรคการเมืองจะตองเปนที่รวมของบุคคลที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองเชนเดียวกัน และมีเจตนารมณท่ีจะรวมกันดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประโยชนแก
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ประชาชนโดยรวม แตเมื่อพิจารณาถึงที่มาของการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ วาเปนเพราะมีการชุมนุมทางการเมือง
ของประชาชนและขยายตัวไปในทางที่กวางขวางและรุนแรงขึ้น ซึ่งการชุมนุมดังกลาวปรากฏในบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐
วามีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนไมพอใจที่พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขายกิจการ
ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐใหแกบริษัทที่เปนของรัฐบาลตางชาติเปนเงินหลายหมื่นลานบาท โดยไมเสียภาษี
แกรัฐ และปรากฏวากอนการขายกิจการดังกลาวเพียง ๓ วัน ก็มีการตราพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีเนื้อหาสาระเปนการลดสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมี
สัญชาติไทยในกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ออกมาใชบังคับ อันเปนที่เคลือบแคลงสงสัยวา
เปนกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อเอื้อประโยชนตอการขายกิจการดังกลาว การยุบสภาผูแทนราษฎรในวันที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิไดมีสาเหตุ
มาจากความขัดแยงทางการเมืองระหวางองคกรฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ หรือระหวางพรรคการเมือง
ในฝายบริหารดวยกันเอง หรือมีปญหาอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะที่สมควรคืนอํานาจการตัดสินใจ
ทางการเมืองแกประชาชนดวยการยุบสภา ทั้งการผลักดันกฎหมายที่เอื้อตอธุรกิจของครอบครัวดังกลาว
แสดงใหเห็นวาหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ อํานาจเหนืออุดมการณของพรรคอยางเด็ดขาดในการกําหนด
ความเปนไปของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งการกําหนด วันเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ภายหลังยุบ
สภาผูแทนราษฎรเพียง ๓๗ วันนั้น ก็เปนการชวงชิงความไดเปรียบทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ไดมีคําวินิจฉัยแลววา ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และการกําหนดวันเลือกตั้งภายหลังการยุบสภาผูแทนราษฎร
เพียง ๓๗ วันดังกลาว ก็ไดทําใหพรรคการเมืองฝายคานทั้งสามพรรคนํามาเปนขออางในการไมสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง และนําไปสูการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง ของผูถ กู รอง
ที่ ๑ โดยการสนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และใหเงินสนับสนุนแก
ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมผี สู มัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว และผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้
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ในเขตเลือกตั้งนั้น แตในที่สุดก็ไมไดเกิดผลสําเร็จตามประสงค เนื่องจากปรากฏวา มีเขตเลือกตัง้ ทีม่ ผี สู มัคร
เพียงคนเดียวจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวนถึง ๒๘๑ เขต จากจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๔๐๐ เขต
และผลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา มีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครจากพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น จํานวน ๓๘ เขตเลือกตั้งใน ๑๕ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมี
การเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนในวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๔๙ แตเมื่อลงคะแนนแลว ยังมีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว
และผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นอีกจํานวน ๑๔ เขตเลือกตั้ง ใน ๙ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
อีกเปนครั้งที่ ๓ โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ดังที่ปรากฏในคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ.๙๑ แตการเลือกตั้ง
ในวันดังกลาวไมไดมีขึ้น เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหระงับการเลือกตั้งในวัน
ดังกลาวไวกอน และตอมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ใหเพิกถอนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และครั้งถัดมา หลังจากนั้นไดมีพระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แตเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองเสียกอน ปญหาที่เกิดขึ้นจึงเริ่มมาจากปญหาสวนตัวของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และ
การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ไมเพียงเปน การกระทําเพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดังไดวินิจฉัยมาแลวเทานั้น
ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองอันเปนสถาบันหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยอมตองมี
ภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชน
จะตองเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่แสดงออกในการเลือกตั้ง แตผูถูกรองที่ ๑ กลับทําให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเพียง
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แบบพิธีที่จะนําไปสูการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปนั้น เปนชวงจังหวะเวลาและเปนกระบวนการทางการเมืองที่มคี วามสําคัญยิง่
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการเปดโอกาสอยางกวางขวางที่สุดแกประชาชนที่จะได
รวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทางทางการเมือง และคัดสรรผูแทนเขามาทําหนาที่
ทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร แสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ มิไดใหความสําคัญหรือเห็นคุณคา
ของสิทธิเลือกตั้งของประชาชน อันเปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้
ยังแสดงถึงการไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง ทั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองที่ไดรับ
ความไววางใจจากประชาชนสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
กอนหนานี้ ๒ ครั้ง ควรตองสรางความยั่งยืนใหแ กการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมั่น คง
กับหลักการที่วา กฎหมายตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด ยิ่งไปกวานั้นยังเปนขอบงชี้ดวยวา ผูถูกรองที่ ๑ มิไดมี
อุดมการณทางการเมืองที่มุงพัฒนาประเทศชาติเพื่อใหคนในชาติมีความสุขทั่วหนาดังที่ไดรณรงคหาเสียง
ไวตอ ประชาชนอยางแทจริง หากแตมุงประสงคเพียงดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศ นอกเหนือไปจากครรลองที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศตลอดจนบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จนยากที่หาอุดมการณอันแทจริงของพรรคใหเกิดความมั่นใจ
แกประชาชนโดยรวมวา เมื่อเปนรัฐบาลมีอํานาจบริหารราชการแผนดินแลว จะดําเนินการปกครอง
โดยสุจริต ไมประพฤติมิชอบหรือบริหารราชการแผนดินโดยแอบแฝงไวซึ่งผลประโยชนของตนเองและ
พวกพอง พฤติการณของผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาว แสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจดํารงความเปน
พรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศ
โดยรวมไดอีกตอไป กรณีจึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ผูถูกรอง
ที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรค
ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของนั้น เปนเรื่องที่หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขณะเกิดเหตุจะตองรวมกันรับผิดชอบตอสมาชิกพรรคดังกลาวเอง ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้
ฟงไมขึ้น
สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากผูถูกรองที่ ๑
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อัน เปนการใหความรวมมือแกผูถูกรองที่ ๑
จนกอใหเกิดเหตุการณดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึน้ มา
เพื่อประโยชนของผูกอตั้งหรือคณะกรรมการบริหารพรรค มิไดเกิดจากการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ของบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองเชนเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองใหเปนไปตามอุดมการณ
ทางการเมืองนั้น เพราะบุคคลในพรรคเพียงไมกี่คนก็สามารถนําพรรคไปรับจางพรรคการเมืองอื่นเพื่อ
ประโยชนในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่นได พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ และ
ที่ ๓ มิไดมีสภาพความเปนพรรคการเมืองอยูเลย กรณีจงึ มีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓
เชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๒ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใชบังคับกับเหตุ
ยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
(๒) และ (๓) ไดหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา เหตุยุบพรรคการเมืองทั้งมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คือพรรคการเมือง “กระทําการ” อยางใด
อยางหนึ่งตามที่กําหนด แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ อางถึงคําสั่งยุบพรรคการเมืองเฉพาะ
“กระทําการตองหาม” จึงใชบังคับกับเหตุยุบพรรคที่ระบุในมาตรา ๖๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) ที่ผูรองอางมาเปน เหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนบทบัญญัติใ ห
“การกระทําการ” และการหามกระทําการมีเพียงที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๔) จึงไมอาจนําการกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติวา
เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (๑)
กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
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รัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ (๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (๔) การทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึง่
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ เห็นวา ตามบทบัญญัติดังกลาว แมความของมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ
(๓) จะเปนบทบัญญัติที่กําหนดเรื่องของการกระทําการที่อาจถูกยุบพรรคการเมืองได แตขณะเดียวกัน
ก็มีความหมายชัดเจนวาเปนบทบัญญัติที่หามกระทําการอยูในตัว เพราะเมื่อพรรคการเมืองใดกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวก็อาจถูกยุบพรรคการเมืองได จึงมีผลเทากับเปนขอตองหามมิใหพรรคการเมือง
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวนั่นเอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๓ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผล
ใชบังคับยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ไมมีผลใชบังคับยอนหลัง เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาว
ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง ทั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในการใชสิทธิทางการเมืองซึ่งเปนโทษทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท จึงตอง
กําหนดไวแนนอนลวงหนา หากตีความวาใหมีผลยอนหลังก็จะขัดกับหลักนิติรัฐและหลักการออกกฎหมาย
ที่อารยประเทศทั่วโลกยึดถือ
พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรค”
ประกาศฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตการกระทําของผูถูกรอง
ทั้งสามอัน เปนเหตุแ หงการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดขึ้นในชวงเวลาภายหลังพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบงั คับ
คือเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ อันเปนวันลงคะแนนเลือกตั้ง
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงมีปญหาวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พุทธศักราช ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓
เปนกฎหมายที่มีผลยอนหลังเปนผลรายแกบุคคล ตองหามมิใหใชบังคับหรือไม
หลักการหามออกกฎหมายมีผลยอนหลังเปนผลรายแกบุคคลนั้น มีที่มาจากหลักการที่วา ไมมี
กฎหมาย ไมมีความผิด ไมมีโทษ แตหลักการดังกลาวใชบังคับกับการกระทําอันเปนความผิดอาญาเทานั้น
ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ บัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา ตอเมื่อไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น
จะตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” ซึ่งหลักการนี้ไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในอดีตหลายฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดหาป นับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ นั้น แมเปนบทบัญญัติที่มีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ กอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับตองรับผลรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเดิมเพียงแตไดรับผล
ตามมาตรา ๖๙ กลาวคือ จะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมไดเทานั้น แตการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมิใชโทษทางอาญา เปนเพียงมาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการยุบพรรคการเมืองที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกบา นเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตยมี โอกาสที่จะกระทําการอัน เปน การกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีก ในชว ง
ระยะเวลาหนึ่ง และแมสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสังคมที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตการมีกฎหมายกําหนดวา บุคคลใดสมควรมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเหมาะสมแกสภาพ
แหงสังคม หรือเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมนั้นดํารงอยูยอมมีได ประกาศคณะปฏิรปู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ จึงมีผล
ใชบังคับยอนหลังแกการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้ได ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
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ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๔ มีวา การที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งมีตําแหนงในขณะ
เกิดเหตุ แตภายหลังลาออกจากตําแหนงแลวกอนวันมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวได หรือไม
ในขอนี้ ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ภายหลังวันที่ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ กรรมการบริหารพรรคและพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนง
หัวหนาพรรค ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ขอ ๕๕ (๒) และมีผลสมบูรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ และยังไมไดมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากพรรคการเมือง
ยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ทางการเมืองอยู ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พิจารณาแลวเห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ยอมมีผล
ใชบังคับแกกรรมการบริหารพรรคทุกคนในขณะที่มีการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น
การลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนง
ซึ่งมีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลือพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑
ในเวลาตอมาก็ตาม ก็ไมลบลางผลของการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดกระทําในขณะที่กรรมการบริหารพรรค
ผูนั้นดํารงตําแหนงอยู มิฉะนั้นจะกอใหเกิดผลที่ไมควรจะเปน กลาวคือ หลังจากทีม่ กี ารกระทําอันฝาฝน
ตอบทบัญญัติกฎหมายแลว กรรมการบริหารพรรคทั้งหลายลาออก เพื่อใหตนเองมิตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง
การบังคับเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ยอมตกเปนอันไรผล
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรอง
ที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบ
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และใหยุบพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทย ผูถูกรอง
ที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบ
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) กับใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวน
๑๑๑ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๑๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๓ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙
นายปญญา ถนอมรอด

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายอักขราทร จุฬารัตน

รองประธานรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย พงษธา

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายธานิศ เกศวพิทักษ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายปญญา ถนอมรอด ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย
อัยการสูงสุด

ผูถูกรอง
ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย
อัยการสูงสุด

ผูถูกรอง
ผูรอง

ระหวาง
พรรคไทยรักไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบ พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
อัยการสูงสุดเสนอคํารองลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๓ ฉบับ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดิน ไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่องจากความปรากฏตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทย กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคไทยรักไทย
กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน อัยการสูงสุด
พิจารณาแลวเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองทั้งสามตามมาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขเขายึดอํานาจการปกครอง และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน
๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง และขอ ๒
ใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ตอมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๓๕
บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการ
ของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงดําเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ตอมา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาคดีตามคํารองทั้งสามเขาดวยกัน โดยให
เรียกอัยการสูงสุดวา ผูรอง เรียกพรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรองที่ ๑ เรียกพรรคพัฒนาชาติไทยวา
ผูถูกรองที่ ๒ และเรียกพรรคแผนดินไทยวา ผูถูกรองที่ ๓
ผูรองยื่นคํารองและแกไขคํารองทั้งสามคํารองทํานองเดียวกันวา ผูถูกรองทั้งสามเปนพรรคการเมือง
ตามกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๑๑๑ คน ผูถูกรองที่ ๒ มีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปนหัวหนาพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๑๙ คน และผูถูกรองที่ ๓ มีนายบุญาบารมีภณ หรือบุญอิทธิพล ชิณราช เปนหัวหนาพรรค
มีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๗ คน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ มีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ระหวางวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอพลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีการสมคบกันระหวางผูบริหาร
ของผูถูกรองที่ ๑ พรรคการเมืองอื่น และพนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองอื่ น และวาจางพรรคการเมือ งอื่น ให ลงสมัค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

กรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้
ในเขตนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคําสั่งที่ ๑๕๖ /๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่ง ที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๒๙ มีน าคม ๒๕๔๙ แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม ) เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเสนอรายงานผลการสืบสวนสอบสวนแลว ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียน
พรรคการเมือง มีความเห็น พองกับความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีหนังสือ
สงพยานหลักฐานใหผูรองเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กรณีผูถูกรองที่ ๓ ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ แจงใหนายบุญาบารมีภณ หรือบุญอิทธิพล หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ทราบวา จะชวยคาใชจายในการลงสมัครรับเลือกตั้งแกทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐ ลานบาท
โดยดูจากจํานวนผูสมัครเปนสําคัญ ตอมาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารคนสนิท
ของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา มอบเงินคาใชจายจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนางฐัติมา
ภาวะลี ผูประสานงานพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัคร
เพียงคนเดียวแลวไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมา
ระหวางวันที่ ๕ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินจํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท แกนางฐัติมา
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติม ๑๗ คน และเมือ่ วันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินจํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท แกนางฐัติมาเพือ่ เปนคาใชจา ยสําหรับ
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ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพิ่ม อีก เปนเงิน ที่น างฐัติม าไดรับจากพลเอก ไตรรงคและ
พลโท ผดุงศักดิ์ รวม ๓ ครั้ง จํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นายบุญาบารมีภณและนางฐัติมา ยังไดรวมกัน
จัดทํารายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ประเภท
กิตติมศักดิ์อันเปนความเท็จเพื่อใชเปน หลักฐานประกอบหนังสือรับรองคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ โดยบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนเวลาติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
กรณีผูถูกรองที่ ๒ ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานปรากฏวา พลเอก ธรรมรักษ รองหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กับนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รองเลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครเพียงคนเดียวแลวไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข และนายธีรพัฒนหรือ
ตอย จุลพัฒน คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ เปนตัวแทน เริ่มติดตอกันที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อใหแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกพรรคไมนอยกวา ๙๐ วัน ตอมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ รวมกับนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย มอบเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการ
ที่กระทรวงกลาโหม เพื่อนําไปใหนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการพา
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปสมัครรับเลือกตั้ง ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงินไปให
นายชวการ นับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ครั้ง จํานวน ๓๘ ซอง และมอบใหผูสมัคร
๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันในผูรวมงาน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
แกนายชวการ เพื่อนําไปใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายใหแก
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๗ คน ตอมานายชวการนําหลักฐานสําเนา
ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปขอรับเงินคาใชจาย
เพิ่มเติมจากพลเอก ธรรมรักษ ตามที่ตกลงกันไว แตไมไดรับเงิน นายชวการและนายสุขสันตจึงไปแจง
ใหนายสุเทพทราบ นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๖ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต
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และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกัน
แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อใหผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกพรรคไมนอยกวา ๙๐ วัน โดยใชเลขที่ และวันรับสมัครของสมาชิกพรรคเดิม แตนําชื่อ
และชื่อสกุลของสมาชิกพรรคคนใหม ใสเขาไปแทนชื่อและชื่อสกุลสมาชิกพรรคเดิม จํานวน ๖๑ คน
ในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒
นายบุญทวีศักดิ์ยังไดทําหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองอันเปนเท็จ ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งที่บุคคลดังกลาวเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนเวลาติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง
การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
มีหนาที่จัดการบริหารทรัพยสินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๗ และในฐานะตัวแทนของผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑ โดยรวมกัน
ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งจังหวัดภาคใตและเขตที่
ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยไดรับการเลือกตั้งมากอน เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งในกรณีที่
ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และรวมกันสนับสนุนใหมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคนอยกวา ๙๐ วัน
ใหเปนสมาชิกไมนอยกวา ๙๐ วัน เปนการชวยเหลือ และสนับสนุนใหมีการปลอมเอกสาร อันเปน
การดําเนินกิจการทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัด
ตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๒
ที่รวมกับกรรมการผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ และพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง และออกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองอันเปนเท็จในการสงผูสมัคร
รับเลือ กตั้งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรเพื่อใหผูสมั ครที่เ ปน สมาชิกพรรคนั บถึงวั น สมัค รรับเลือกตั้ ง
นอยกวา ๙๐ วัน เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนความผิดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๑๐๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗
ยอมแสดงวา ผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐธรรมนูญและกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนมาตรา
๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
การกระทําของนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๓
ที่รวมกับนางฐัติมา รับเงินสนับสนุนจากพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ นายทหารผูใตบังคับบัญชา
ของพลเอก ธรรมรักษ ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงที่จะไมตองไดคะแนนเสียง
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครคนเดียว และการที่นายบุญาบารมีภณ
กับนางฐัติม ารวมกันจัดทํารายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองการสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ประเภทกิตติม ศักดิ์อัน เปน ความเท็จ เพื่อใชเปนหลักฐานในการสมัคร ยอมแสดงวา
ผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ มาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) (๒) (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๑๐๐
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ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ตามมาตรา
๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กับขอให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองทั้งสามมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่งยุบ
พรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคําชี้แจงแกขอกลาวหาเพิ่มเติมวา คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ เนื่องจากอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียุบพรรคการเมือง
เปนอํานาจของศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยมาโดยตลอด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมใชศาล และมิใชองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย แมตอมารัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคทาย บัญญัติใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้เพราะขัดตอหลักนิติรัฐ นายทะเบียน
พรรคการเมืองไมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีนี้ เนื่องจากพรรคประชาธิปตย ไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยผูยื่นหนังสือรองเรียน ไมไดรูเห็นการกระทําตามหนังสือรองเรียนดวยตนเอง
จึงไมเปนผูเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในคดีนี้ไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย
เนื่องจากคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการการเลือกตั้งไมเคยแจงให
ผูถูกรองที่ ๑ หรือพลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานตามขอ ๔๐
วรรคหนึ่ง แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง
และแสดงพยานหลักฐานวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ทั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้
มิไดวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้เปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคนตามมาตรา ๑๙
วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูรองจึงไมมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ คณะปฏิรูปการปกครองฯ มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๓
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ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง
มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
สิ้นผลบังคับไปแลว จึงไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่ผูรองจะอา งเพื่อขอใหยุ บพรรคผูถูก รองที่ ๑ ไดอีก เหตุ แ หงการยุบ พรรคยอมสิ้น สุดลงไปดว ย
และการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปนความผิดตอไป
ทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
ยังไดเพิ่มเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนอกเหนือไปจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ ง ไม ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง
แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว
จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง อีกดวย
นอกจากนี้หลักเกณฑการดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ เนื่องจากใหผูรองมีอํานาจยื่นคํารองขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดทัน ที
โดยไมตองสั่งใหเลิกการกระทํากอน ขอเท็จจริงที่อางในคํารองทุกขอรับฟงไมได หากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็ไมใชการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ และไมเกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑
เปนการกระทําเพื่อประโยชนในการสงผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ เอง ผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหาร
ของผูถูกรองที่ ๑ ไมไดจายเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๒ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง นางฐัติมาใหการตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินให
๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เนื่องจาก นายสุเทพ ขมขู หลอกลวง จางวาน ใหคํามั่นสัญญา เพื่อใหปรักปรํา
และใสรายพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งตอมานางฐัติมาก็ไดกลับคําใหการดังกลาว ผูถูกรองที่ ๑ เปนนิตบิ คุ คล
ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ การกระทํา
ตามมาตรา ๖๖ แมเปนการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมือง หากมิไดกระทําโดยหัวหนาพรรค
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หรือตามมติของพรรคตามมาตรา ๒๐ ก็ไมถือวาเปนการกระทําของพรรคการเมือง ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยทราบ
มากอน ไมเคยใช และไมเคยสนับสนุนใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ หรือบุคคลอื่น กระทําการ
ตามที่ผูรองกลาวอาง ทั้งบุคคลทั้งสองไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหาร
จัดการทรัพยสินของ ผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๓๗ นายทะเบียนพรรคการเมืองมิไดพิจารณาดําเนินการ
แกผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหารของผูถูกรองที่ ๑ ตามขั้นตอนที่ระบุไวใ นมาตรา ๒๗ กอน
ผูถูกรองที่ ๑ไมไดประโยชนจากการกระทําที่กลาวหา เพราะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ผูถูกรองสงผูสมัครครบทั้ง ๕๐๐ คน และพรรครวมฝายคานเดิม คือ พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย
และพรรคมหาชน ไมสงผูสมัคร ยอมเปนการแนนอนวา ผูถูกรองที่ ๑ จะชนะการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได แมอาจมีบางเขตเลือกตั้งที่ตองเลือกตั้งใหม เพราะผูสมัครจาก
พรรคผูถูกรองที่ ๑ไมไดคะแนนเสียงถึงรอยละ ๒๐ ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ก็ไมทําใหผลการเลือกตั้ง
ทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ใหผูสมัครของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อถึง ๔๘๕ คน แมอาจมี
การอางวามีปญหาเกี่ยวกับการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรเพราะยังไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ
๕๐๐ คน เนื่องจากมีปญหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง ก็มีทางออกโดยขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งแมจะเนิ่นชาไปบาง พรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ยังคงเปนรัฐบาล
รักษาการ ไมจําเปนตองเรงรัดในการจัดตั้งรัฐบาลใหม เหตุยุบพรรคการเมืองทั้งมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คือพรรคการเมือง “กระทําการ”
อยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ อางถึงคําสั่งยุบพรรคการเมืองเฉพาะ “การกระทําการตองหาม”
ผูรองจะอางประกาศฉบับดังกลาวมาเปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไมได
นอกจากนี้การกระทําที่ผูรองกลาวหาไมเขาหลักเกณฑที่จะสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากการลมลาง
การปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
สวนแรก หมายถึง กระทําการเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขสิ้นสุดลง การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง
หมายถึงการไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตย คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ การกระทํา
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ที่เปนเจตนารมณของมาตรานี้ ก็คือการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดอํานาจการปกครองดวยกําลัง การกระทํา
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) หมายถึง การกระทําอันเปนความผิดทํานอง
เดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และการกระทําใดที่จะเปนการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนเหตุใหศาลอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ตองเปนการกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอยก็สั่งยุบไดทุกกรณี กรณีไมมีเหตุอันควร
ที่สั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากมาตรา ๖๓ วรรคสาม แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มิได
บังคับเปนเด็ดขาดให ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคทันทีในทุกกรณี ผูถูกรองที่ ๑ ทําประโยชนตอประเทศชาติ
มากมาย การยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน จะเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอสมาชิกดังกลาว ทั้งที่สมาชิกพรรคเหลานั้นไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของกับการดําเนินการของกรรมการ
บริหารพรรคตามขอกลาวหาของผูรอง บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่น
ตอระบบการเมืองไทย ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ที่วา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่น ที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ไมมีผลใชบังคับยอนหลัง เพราะแมการเพิกถอนเลือกตั้งมิใชโทษทางอาญา แตสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิ
เสรีภาพที่บรรดาชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็ยังใหการคุมครองอยู การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จึงเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในการใชสิทธิทางการเมืองซึ่งเปนโทษทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท
ตองกําหนดไวแนนอนลวงหนาวา ถาไดกระทําผิดทางการเมืองอยางใดจะไดรับโทษทางการเมืองอยางใด
ประกาศฉบับดั งกล าวจึง ขัดต อหลั กนิติ รัฐและหลั กการออกกฎหมายที่อารยประเทศทั่ว โลกยึดถื อ
เพราะหากยอมใหทําได บุคคลก็ไมอาจเชื่อมั่นในการใชอํานาจรัฐ เพราะจะไมรูเลยวา เรื่องที่ตนกระทํา
ในวันนี้ ในภายหนารัฐจะออกกฎหมายกําหนดใหเปนผลรายแกตนหรือไม อีกทั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุคดีนี้ไมได เนื่องจากหลังจากผูถูกรอง
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ที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ชวงตนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ มีกรรมการ
บริหารพรรคลาออกจากตําแหนง และหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคดวย
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับ
พรรคผูถกู รองที่ ๑ ขอ ๕๕ (๒) และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรคแลว พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงการตอบรับดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงสมบูรณ
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๓ และจนถึงบัดนี้ผูถูกรองที่ ๑ ยังไมไดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากพรรคการเมือง
ยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ทางการเมืองอยูตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ
ฉบับที่ ๒๗
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา
ผูถูกรองที่ ๒ ไมไดกระทําความผิดตามที่ผูรองกลาวอาง นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไมเคยรูจักและไมเคยเสนอเงินแกนายอมรวิทย เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เมื่อวัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา อัน เปน วันเวลาที่ผูรองกลาวหาวา
นายบุญทวีศักดิ์จายเงินใหแกนายอมรวิทยนั้น นายบุญทวีศักดิ์ไปที่อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
พรอมดวยนายประพัฒน เพชรทอง และนายเอนก จีนสนธิ เพื่อเชารถมาใชในการหาเสียง นายบุญทวีศกั ดิ์
เดินทางกลับกรุงเทพมหานครวันรุงขึ้น ผูถูกรองที่ ๒ ไมไดรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒ ถึง ๔ นาฬิกา มีคนของพรรคประชาธิปตย คือ นายไทกร
พลสุวรรณ นายชวการ โตสวัสดิ์ และนายสุขสันต ชัยเทศ ไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ และนายชินวรณ บุณยเกียรติ กับพวก นั่งรอในรถยนตตู เสนอเงินใหนายบุญทวีศักดิ์
จํานวน ๑๕ ลานบาท เพื่อใหนายบุญทวีศักดิ์ออกแถลงการณกลาวหาพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ วา
เปนผูจายเงินใหแกผูถูกรองที่ ๒ แตนายบุญทวีศักดิ์ไมตกลงดวย การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ เนื่องจากมิไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง แสดงพยานหลักฐาน และให
ถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมปรากฏวา
ไดจัดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคนอีกดวย ขอใหยกคํารอง
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ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๓ สงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งรวม ๑๒๖ คน
โดยอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานโครงการ จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมเคยรับเงินจากผูถูกรองที่ ๑ นางฐัติมา ภาวะลี
และนายพัน ธมิ ตร ดวงทิพย ไมไ ดเปน กรรมการบริหารพรรค การกระทํา ของนางฐัติม ากับพวก
เปนการกระทํากันเองเฉพาะกลุม หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมมีสวนรูเห็น
และไมไดมอบหมาย ทั้งไมไดเปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓ พันตํารวจโท ทักษิณ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดกลาวในการประชุมพรรคการเมือง ๑๖ พรรค เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ วา จะใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๓ รวม ๑๒๖ คนนั้น มีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรค ผูถูกรอง
ที่ ๓ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ทุกคน สวนใหญรับเปนสมาชิกในการประชุมพรรคครั้งที่
๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการประชุมรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวน ๑๙๑ คน
มีบางคนรับเปนสมาชิกในการประชุมพรรคครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปน
การประชุมรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวน ๒๕ คน ผูถูกรองที่ ๓ มีใบสมัครสมาชิกของผูส มัครดังกลาว
เปนหลักฐาน แตผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นวา ไมมีรายชื่อผูสมัครดังกลาวในรายงาน
สมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป (แบบ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗ ) ของผูถูกรองที่ ๓ ประจําป ๒๕๔๘ สมาชิก
กิตติมศักดิ์เปนสมาชิกที่รับเขามาแทนคนเกาที่ปรับออกไป ผูถูกรองที่ ๓ จึงไมไดแจงรายชื่อสมาชิก
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป อันเปนการดําเนินการตามขอบังคับพรรค
ขอ ๓๕ หมวด ๘ องคกรปฏิบัติงานของพรรค (๒) วรรคแรก ผูถูกรองที่ ๓ เพียงแตจัดทําทะเบียน
สมาชิกพรรคไวตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูถูกรองที่ ๓ เคยดําเนินการเชนเดียวกันมาแลวในการเลือกตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งเปน
การประชุมรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ ในการประชุมพรรคครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗
การออกหนังสือรับรองใหแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณเพื่อใหผูสมัครนําไป
เปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งจึงกระทําไปดวยความถูกตองและตรงตามเปนจริง การเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ใหยกเลิกเพิกถอนแลว จะนําเหตุที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมได ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เป นอันถูกยกเลิกไปแล ว ตามคําแถลงการณ ของ
สํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองฯ ขอกลาวหาทั้งหมดจึงตกไป การสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมใชการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังที่ผูรองกลาวอาง
ขอใหยกคํารอง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาไตสวนตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๔ นัด เปนพยานผูรองจํานวน ๓๖ ปาก เขาไตสวน ๗ นัด พยาน
ผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๓๐ ปาก ผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๕ ปาก และผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๒ ปาก
รวม ๗ นัด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นสมควรวินิจฉัยปญหาตามคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ของผูถูกรองทั้งสามในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การสืบสวน
สอบสวนของนายทะเบียนพรรคการเมือง การยื่นคํารองของผูรอง และความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ผูรองนํามาเปนเหตุขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามกอน
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๑ มีวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียุบพรรคการเมืองเปนอํานาจ
ของศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยมาโดยตลอด คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญไมใชศาล และมิใชองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ทั้งเมื่อรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้น สุดลงแลว
อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอันสิ้นสุดลง แมตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคทาย บัญญัติใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ
มาอยูใ นอํานาจของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญก็ไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้
เพราะขัดตอหลักนิติรัฐ
พิจ ารณาแลว เห็น วา ผู รอ งยื่น คํา ร องตอ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ ขอให ยุ บพรรคผูถู กร อ งทั้ งสาม
เมื่อวัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตอมาวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ขณะที่คดีอยูระหวางผูถูกรอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ทั้งสามยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา คณะปฏิรูปการปกครองฯ เขาทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศ
และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปนอันสิ้นสุดลงตั้งแตเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แตตอมามีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปดวย
ประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และมาตรา ๓๕ วรรคทาย บัญญัติใหบรรดา
อรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
โอนมาอยู ใ นอํ านาจและความรั บผิ ด ชอบของคณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ ดัง นี้ การที่รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมี
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใ หบรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูใ น
ศาลรัฐธรรมนูญกอนศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ไมวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะเปนศาลหรือองคกรที่ใชอํานาจตุลาการหรือไมก็ตาม สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา แมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคทาย บัญญัติใหโอนคดี
ที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก็ไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพราะขัดตอหลักนิติรัฐนั้น เห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาและตุลาการที่ม าจากศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อันเปนองคกรตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยและมีความเปนอิสระ อีกทั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังมีวิธีพิจารณาที่มีหลักประกันขั้นพื้นฐานในเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปดเผย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

การใหโอกาสแกคูกรณีแสดงความคิดเห็นและพยานหลักฐานของตนกอนการวินิจฉัยคดี การใหสิทธิ
คูกรณีขอตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการรัฐธรรมนูญ และการให
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามขอกําหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙
และมีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กอนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเริ่มการพิจารณา
ไตสวนคดีนี้ การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคทาย
บัญญัติใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงหาได
ขัดตอหลักนิติรัฐดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยขอที่ ๒ มีวา การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และ
การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในระเบียบนี้ ... “ผูรองเรียน” หมายความวา ผูไดรับ
ความเสียหายจากการฝาฝนหรือการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือผูซึ่งพบการกระทําดังกลาวและไดรองเรียนตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้” คดีนี้
ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยกลาวหาวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาวที่บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ...”
การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวา พรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖
เมื่อการกระทําดังกลาวปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวา ผูรองเรียนใหปรากฏตอ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ จะเปนใครหรือรูเห็นเหตุการณ
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นั้นดวยตนเองหรือไม มิใชขอสาระสําคัญ เพียงแตเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวามีพรรคการเมือง
กระทําการตามมาตรา ๖๖ ไมวานายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวยตนเอง หรือทราบจากบุคคลใด
นายทะเบียนพรรคการเมืองยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนํามาพิจารณาวาสมควรแจงตอ
อัยการสูงสุดเพื่อใหยื่นคํารองขอใหศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม แมน ายสุเทพ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยผูยื่นหนังสือรองเรียนไมได เห็นการกระทําตามหนังสือรองเรียนดวยตนเอง
นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนวา ขอเท็จจริงเปนดังที่นายสุเทพกลาวอาง
หรือไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๓ มีวา การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ หรือไม และการสืบ สวนสอบสวนข อเท็จ จริง และการวิ นิจฉัย ชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งชอบดวยมาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาว โดยอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ และการควบคุมดูแลเรื่องการเงินของพรรคการเมือง ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ วรรคสาม
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ ถึงมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔
เปนตน สวนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น สวนใหญเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง
การดําเนินการของพรรคการเมืองที่ตองกระทําเปนปกติธุระ และการควบคุมการดําเนินการกิจการทางการเมือง
ของพรรคการเมืองมิใหเปนไปในทางที่มิชอบ ดังเชนที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ มาตรา ๗๒
และมาตรา ๗๓ เปนตน
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง
และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม
กลาวคือ ตองใหโอกาสผูรอง ผูถูกคัดคานหรือผูถูกกลาวหา มีหนังสือชี้แ จงขอเท็จจริงและแสดง
พยานหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองทําเปน หนังสือลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณา
วินิจฉัยทุกคน แตใ นกรณีที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองมีความจําเปน ตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็ จจริ งและวินิ จฉัย ชี้ขาดปญ หาหรือข อโต แ ยงที่ เกิด ขึ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองตองดําเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตประการใด ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวาพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖
เมื่อการกระทําดังกลาวปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวา เปนอํานาจหนาที่ของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะพิจารณาวา พรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ และสมควร
เสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุ ดเพื่อยื่ น คํารอ งตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ใหมีคํา สั่งยุบพรรคหรื อไม ทั้งการ
ดําเนิน การของนายทะเบียนพรรคการเมืองในกรณีนี้ไมมีบทบัญญัติใหน ายทะเบียนพรรคการเมือง
ตองเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังเชนกรณีพรรคการเมืองสงงบการเงินและสําเนาบัญชี
ของพรรคการเมืองและสาขาของพรรคการเมืองตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ วรรคสาม
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนองบการเงินและสําเนาบัญชีดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ อีกทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีเชนนี้ยงั มิไดมีผลใหพรรคการเมืองนั้นตองถูกยุบ ยังมีกระบวนการของอัยการสูงสุดที่จะตองยื่น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา พรรคการเมืองไดกระทําการ
ดังกลาวหรือไม ซึ่งพรรคการเมืองที่ถูกกลาวหายอมมีโอกาสที่จะเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวามิได
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาไดอยางเต็ม ที่ ตางจากการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวนใหญ เชนในปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเลือกตั้ง หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม รวมทั้งการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งเปนอํานาจ
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ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕
ประกอบมาตรา ๑๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหโอกาสผูถูกกลาวหามีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนมีคําวินิจฉัย การสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมืองในกรณีตามคํารองนี้ จึงไมอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีอํานาจใชดุลพินิจวา สมควรใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและ
แสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งใหโอกาสมาใหถอยคําหรือไม และมีอํานาจวินิจฉัยไดเองวาสมควรเสนอเรื่อง
ไปยังอัยการสูงสุดหรือไม โดยไมจําตองเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดกอน
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมเคยแจงให
ผูถูกรองที่ ๑ หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน
เปนการไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่งนั้น เห็นวา แมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
คดีนี้ เปนการแตงตั้งโดยคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดยพลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ แตประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียน
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖
วรรคหนึ่ง และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ดังไดวินิจฉัย
มาขางตน จึงตองถือวา การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่ง
ดังกลาว เปนการดําเนินการตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง มิใชการดําเนินการตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๔ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และ (๑๙) ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว
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เปน เรื่องเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระเบียบดังกลาวขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง
จึงกําหนดวากรณีที่รูตัวผูถูกรองเรียนและเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวา
ขอรองเรียนใดมีพยานหลักฐานสนับสนุน เพียงพอ ใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนเสนอเลขาธิการ
เพื่อแจงขอกลาวหาและเรียกผูถูกรองเรียนมาแจงและอธิบายขอกลาวหา พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมี
ตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบตอไป การดําเนิน การของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงไมอยูภายใตบังคับ แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงในคดีนี้มีอํานาจใชดุลพินิจวา สมควรแจงใหผูถูกรองที่ ๑ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศกั ดิ์
ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานหรือไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๔ มีวา การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นใชผลบังคับไปดวยหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้นเพื่อกําหนด
ระเบียบการจัดตั้งและการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่บัญญัติไวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ (๑) ถึง (๗)
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้น
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง และการเสียสิทธิเลือกตั้ง
โดยมีสาระสําคัญตามที่บัญญัติไว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๖ (๑)
ถึง (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนการขยายความ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติทั่วไปในระบบกฎหมายไทยมีกระบวนการในการตราและ
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การแกไขเพิ่มเติมเชนเดียวกัน กลาวคือ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
บัญญัติไวในมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ มาตรา ๑๖๙ ถึงมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๓๑๓ ทั้งยังมี
กระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญเชน เดียวกัน กลาวคือ ตามมาตรา ๒๖๒
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมี
ศักดิ์หรือสถานะทางกฎหมายเทากับพระราชบัญญัติทั่วไป การยกเลิกหรือการทําใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นผลใชบังคับ
จึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน
ในอดีตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลงภายหลังการเขายึดอํานาจการปกครอง หากคณะ
ผูเขายึดอํานาจการปกครองไมประสงคใหกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
มีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศหรือคําสั่งใหยกเลิก ดังเชน เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ สิ้นสุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๐๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ สิ้นสุดลงโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖
ตุลาคม ๒๕๑๙ คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินก็ไดออกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๖
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือหากผูเขายึด
อํานาจการปกครองจะใหกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับตอไป
ก็จะมีประกาศระบุโดยชัดแจงวา ไมไดยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น ดังเชน เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติเขายึดอํานาจการปกครอง ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ วา เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอยางตอเนื่องภายหลัง
ที่สถานการณเขาสูภาวะปกติ จึงยังไมยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ กรณีนี้ภายหลัง
คณะปฏิรูปการปกครองฯ เขายึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว
คณะปฏิรูปการปกครองฯ มิไดมีคําสั่งใหยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แตมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๔ ใหศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ
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คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย ซึ่งมีความหมายวา บทกฎหมายทั้งปวง
ที่มีผ ลใชบังคับกอนการเขายึดอํานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ยังคงมีผ ลใชบังคับ
อยูตอไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงมิไดสิ้นผลบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงยังมิไดระงับสิ้นไป และการกระทําอันเปนความผิดตอ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ยังคงเปนความผิดตอไปดวย
ส ว นที่ ผู ร อ งที่ ๑ กล า วอ า งว า คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับ
ตอไป และตอมามีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
มีขอความวา การยกเลิกรัฐธรรมนูญไมใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการแสดงวา กฎหมายฉบับนี้เพิ่งกลับมามีผลใชบังคับใหม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นวา เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองฯ มิไดมีคําสั่งใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว ทั้งเมื่อพิจารณาถอยคํา
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๕ วัน ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใชถอยคําวา “ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป...” และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใช
ถอยคําวา “การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยังคงใชบังคับตอไป...” แลว ถอยคําดังกลาวหาไดแสดงวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว และผูมีอํานาจตองการใหพระราชบัญญัติประกอบ
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมามีผลใชบังคับอีกนับแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
อันเปนวันที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่ ๒๗ มีผลบังคับไม ตองถือวา ประกาศคณะปฏิรปู
การปกครองฯ ทั้งสองฉบับเพียงแตยืนยันการมีผลใชบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น และที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ไมมีกฎหมายใดกําหนดให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ในสวนที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไมเปนความผิดอีกตอไปนั้น เมื่อไมมีกฎหมายใดใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นผลใชบังคับ ยอมไมจําตองมีกฎหมายใดมาบัญญัติใหมีผลใชบังคับตอไป
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา สํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองฯ มีคําชี้แจงฉบับ
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกไปแลว
จึงไมอาจนํามาอางอิงไดอีกนั้น คําชี้แจงของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองฯ ดังกลาว เปนเพียง
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองฯ มิใชคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองฯ จึงไมมี
สภาพบังคับเปนกฎหมาย และไมมีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับสิ้นผลบังคับ
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๕ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัตวิ า
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย ...”
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ขอกลาวอางที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ไดเ พิ่ม เหตุ ที่จ ะยุ บพรรคการเมื องนอกเหนื อไปจากบทบัญ ญั ติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง จึงเปนการบัญญัติ
เกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนการบัญญัติที่เกิน ความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระ
สําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรอง จึงเปนบทบัญญัติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งนั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ บัญญัติวา “ นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ ... (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให
นําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมือง
ไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง” บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ
ยังใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีผลเปนการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองได เพียงแตกฎหมาย
ดังกลาวจะนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมือง
ไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองไมไดเทานั้น ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมี
เงื่อนไขตองเปนการจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน ๒ ประการ กลาวคือ เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมือง
ของประชาชน และเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติ
ดังกลาวมีความหมายเพียงวา องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน ๒ ประการดังกลาวไมได ไมไดมีความหมายเลยไปถึงวา องคกรนิติบัญญัติ
จะตรากฎหมายลงโทษพรรคการเมืองไมได ไมวาพรรคจะกระทําการอันมิชอบหรือกอใหเกิดความเสียหาย
แกบานเมืองอยางรายแรงเพียงใดก็ตาม เพราะมิฉะนั้น จะกลายเปนวา หากมิใชการกระทําเพื่อการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่งแลว
พรรคการเมืองจะกระทําการอยางไรก็ได พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) จึงมิใชบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเกินกวาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไว และเมื่อ
พิจารณาเหตุยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว เห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
เพื่อมิใหพรรคการเมืองที่กระทําการอัน มิช อบหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองอยางรายแรง
ยัง สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งและก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บา นเมื อ งต อ ไปได และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา (๒) (๓) และ (๔)
จึงมิใชบทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗
รับรองไว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
(๓) และ (๔) จึงชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนขอกลาวอางที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง คือ เสรีภาพในการรวมตัว
จัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสองนั้น เห็นวา เปนขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมายตราขึ้นโดยไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒ ใหสิทธิเฉพาะแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
นายกรัฐ มนตรี เทานั้นที่จะโตแยงได และตองโตแยงในขณะที่กฎหมายนั้น เปนยังเพียงรางกฎหมาย
ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตนายกรัฐมนตรียังไมไดนํารางกฎหมายนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเทานั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๒ หาไดใหสิทธิผูถูกรองที่ ๑ ที่จะโตแยงในเรื่องดังกลาวไดไม จึงไมจําตองวินิจฉัยขอโตแยง
ของผูถูกรองที่ ๑ ในขอนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๖ มีวา หลักเกณฑการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ในกรณีที่พรรคการเมืองใชสิทธิแ ละเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ผูรองมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
แลว ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ กลั บใหผู รอ งมี อํานาจยื่น คํา รอ งขอใหศ าลรัฐ ธรรมนู ญสั่ งยุ บพรรคการเมื องได ทัน ที
ซึ่งไมเปน ไปตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
หลักเกณฑการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติวา
“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนิน คดีอาญาตอผูกระทําการ
ดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา
“เมื่ อ ปรากฏต อ นายทะเบี ย น หรือ เมื่ อนายทะเบีย นไดรั บ แจง จากคณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหน ายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุด
พรอ มด วยหลั กฐาน ถา อัย การสู งสุ ดเห็น สมควรก็ใ หยื่ น คํ าร องเพื่ อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ มีคํ าสั่ งยุ บ
พรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางาน
ขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียน และผูแทนจากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
แลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหา
ขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง ...”
จะเห็นไดวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
และวรรคสาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการตามวรรคสอง กลาวคือ
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญนี้แ ลว ศาลรัฐ ธรรมนูญยอมมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งยุบ
พรรคการเมืองตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม ไดทันที มิใชวาศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งใหพรรคการเมือง
เลิกกระทําการตามวรรคสองกอน ตอเมื่อพรรคการเมืองไมเลิกกระทําการศาลรัฐธรรมนูญจึงจะสั่งให
ยุบพรรคการเมืองไดตามที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง สวนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคการเมือง โดยไมตองรองขอใหมีคําสั่งใหเลิกการกระทํากอน เปนกรณีการกระทํานั้นเสร็จสิ้นแลว
ไมอาจมีคําสั่งใหเลิกการกระทํากอนโดยสภาพ บทบัญญัติดังกลาวจึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๗ มีวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว
ผูรองจะนําเหตุที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหยุบพรรคไดหรือไม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๓ กลาวอางวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตัง้
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาใหยกเลิกเพิกถอนแลว จะนําเหตุที่เกิดขึ้น
ในการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ยอมไมได
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว ไมมีผล
เปนการยกเลิกความผิดที่ไดกระทําไปแลวไม เพราะเปนคนละสวนกัน ผูรองยังนําเหตุที่ผูถูกรองที่ ๓
ไดกระทําผิดซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งดังกลาว มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่
๓ ได ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๓ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๘ มีวา ขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคํารองรับฟงไดหรือไม ซึ่งมีปญหา
ตองวินิจฉัยดังนี้
ขอ ๑ พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ผูบ ริหาร
พรรคไทยรักไทยรวมกับนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และ
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการ
สงผูสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ขอ ๒ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
ขอ ๓ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ รวมกันใหเงินสนับสนุน
นายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือไม และการใหเงิน
ของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ แกนายบุญาบารมีภณ และนางฐัติมากระทําในฐานะตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ หรือไม
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ขอ ๔ นายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช จัดทํารายงานการประชุมและออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๑ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ผูอํานวยการเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรค ผูถกู รองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ขอเท็จจริงที่คูกรณีไมไดโตแยงกันฟงไดวา นายอมรวิทย พนักงานการเลือกตั้ง กลุมปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ฝายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง สํานักกิจการพรรคการเมือง
และออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนํารายชื่อผูที่
มิไดเปนสมาชิกพรรคที่เคยแจงไวตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙
ไปใสไวแทนสมาชิกพรรคที่เคยแจงไว ณ วันดังกลาว จํานวน ๖๑ ราย ตามรายงานการตรวจสอบขอมูล
สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ป ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๖๐ และในจํานวนสมาชิก ๖๑ รายดังกลาว
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๑ ราย แตถูกตัดสิทธิไมใหลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด สวนใหญถูกตัดสิทธิ
เพราะเหตุเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งติดตอกันเปนเวลานอยกวา ๙๐ วัน
มีบางรายถูกตัดสิทธิเพราะเหตุเปนสมาชิกหลายพรรคในเวลาเดียวกัน
พิจารณาแลวเห็นวา นายอมรวิทยใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๒๓ ร.๒๔ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์โทรศัพทไปขอพบนายอมรวิทยนอกสํานักงาน เมื่อนายอมรวิทย
ไปพบนายบุญทวีศักดิ์ นายบุญทวีศักดิ์ขอใหชวยเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อให
ผูที่จะลงสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีหลักฐานการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน และเสนอใหคาตอบแทนแกนายอมรวิทยเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
นายอมรวิทยไปปรึกษานางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดดา เพื่อนรวมงานวาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
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สมาชิกพรรคทําไดหรือไม นางภัทรลภาใหคําแนะนําวาทําได เพราะเปนขอมูลของพรรคนั้นเอง นายอมรวิทย
มอบนามบัตรนายบุญทวีศักดิ์ใหแ กน างภัทรลภา นางภัทรลภาไดโทรศัพทพูดคุยกับนายบุญทวีศักดิ์
ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายอมรวิทยไปรับแผนดิสกขอมูลสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่แกไขแลวจํานวน ๒ แผน และแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้น
ในรอบปปฏิทินที่ผานมา (แบบ ท.พ.๖) จํานวน ๓๔ แผน จากนายบุญทวีศักดิ์แ ละรับเงินจํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท จากนายบุญทวีศักดิ์ และเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา
นายอมรวิท ยนํ าแผน ดิส กที่ รับ มาจากนายบุญ ทวี ศัก ดิ์ไ ปดํ าเนิน การแกไ ขฐานขอ มูล สมาชิ กพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนายอมรวิทยแ ลวยังมีน ายสุขสัน ต
ใหถอยคําตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย
ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามบันทึก
ถอยคําเอกสารหมาย ร.๓๗ ทั้งเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ขณะที่นายสุขสันตอยูที่จังหวัดนครพนม ไดรับการติดตอจากนายชวการ
โตสวัสดิ์ ซึ่งเปนเพื่อนกันมานานประมาณ ๕ ป วา ยินดีทํางานใหผูถูกรองที่ ๑ หรือไม เปนงานจัดหา
พรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่เปาหมายคือภาคใต สุพรรณบุรี
อางทอง สระแกว และปราจีนบุรี โดยผูถูกรองที่ ๑ ออกคาใชจายใหอยางนอย ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคน
ขณะที่นายสุขสันตขับรถยนตเขากรุงเทพมหานคร นายสุขสันตติดตอพรรคการเมืองเล็กได ๔ พรรค
คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเกษตรกรไทย พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง เมื่อเดินทางถึง
กรุงเทพมหานคร นายสุขสันตไปพบนายชวการ และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่โรงแรม
กานตมณี พูดคุยหารือเกี่ยวกับการวางตัวผูสมัครและคาใชจาย วันรุงขึ้นนายสุขสันตพบหัวหนาพรรค
ที่เหลืออีก ๓ พรรค ที่โรงแรมกานตมณี แลวนายสุขสันตดําเนินการจัดหาผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒
โดยใชโรงแรมกานตมณีเปนศูนยประสานงาน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสก
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มาใหนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ผูประสงคลงสมัครคนหนึ่ง และ
ผูหญิงที่ไปกับนายอํานาจ รอดชวย ผูสมัครอีกคนหนึ่ง พิมพแ กใ นเครื่องคอมพิวเตอรในหองพักที่
โรงแรมกานตมณี โดยนํารายชื่อผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใสเขาไปแทน
สมาชิกเดิม นายสุขสันตเปนคนกํากับเองวาจะเอาใครเขา จะเอาใครออก และเมื่อนายบุญทวีศักดิ์ตรวจสอบแลว
นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกดังกลาวไปคืนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนายสุขสันต
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มอบเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายบุญทวีศักดิ์เปนคาดําเนินการ วันรุงขึ้นเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา
นายสุขสัน ตใหนางสาวมณฑิราภรณ พิมพจันทร เลขานุการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรากฏวามีรายชื่อผูที่ใสเขาไปใหมครบถวน
กอนการเลือกตั้งป ๒๕๔๘ นายสุขสันตเคยแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหผูที่จะลงสมัคร
ในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่จังหวัดนครพนมมาแลวครั้งหนึ่ง จํานวนประมาณ ๑๐ คน แตลงสมัคร
เพียง ๑ คน ในครั้งนั้นนายบุญทวีศักดิ์เปนผูไปติดตอกับเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เชนเดียวกัน เห็นวา คําใหการและคําเบิกความของนายอมรวิทย และนายสุขสันตดังกลาวสอดคลองตองกัน
ในสาระสําคัญ ทั้งคําเบิกความและคําใหการของนายอมรวิทยและนายสุขสันตดังกลาวเปนเรื่องที่อาจทําให
ตนเองตองรับโทษในคดีอาญา และมิใชคําซัดทอดผูอื่นเพื่อใหตนเองพนผิด จึงมีน้ําหนักใหรับฟงได
ประกอบกับตามบันทึกถอยคําของนายวีระศาสตร นริศบุญสนอง ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง ผูบังคับบัญชาของนายอมรวิทย เอกสารหมาย ร.๒๕ และ ร.๒๖
ปรากฏวา นายอมรวิทยยอมรับมาตั้งแตเมื่อวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเปนชวงเวลาภายหลัง
มีขาววามีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองในคอมพิวเตอรแมขายของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดไมนานวา เปนคนแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เองโดยไดรับการติดตอ
จากนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อนายอมรวิทยถูกดําเนิน การทางวินัยนายอมรวิทยก็ไดใหการเชน เดียวกันตอ
คณะกรรมการสอบสวน และเมื่อนายอมรวิทยถูกดําเนินคดีอาญาขอหาปลอมแปลงเอกสาร นายอมรวิทย
ก็ไดใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวนและเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ไมประสงคตอสู
คดีอาญาที่อยูในระหวางดําเนินการ แสดงวานายอมรวิทยยอมรับมาโดยตลอดวา เปนคนแกไขฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยไดรับการติดตอนายบุญทวีศักดิ์ นอกจากนี้นางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดดา
เพื่อนรวมงานของนายอมรวิทย ยังไดใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๒๗ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ในวันที่นายอมรวิทยไปปรึกษาเรื่อง
การแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองนั้น นายอมรวิทยใหนามบัตรของบุคคลหนึ่ง
แกนางภัทรลภา นางภัทรลภายอมรับวาไดโทรศัพทไปแจงบุคคลดังกลาววา การแกไขชื่อทําได แตตองทํา
หนังสือมาตามขั้นตอน แมนางภัทรลภาอางวา จําไมไดวานามบัตรที่นายอมรวิทยมอบใหเปนนามบัตร
ของใคร และไมยืน ยัน วาคนที่ต นโทรศัพทพูดคุยด วยเปน ใคร แตเมื่อพิเคราะหถึ งขอเท็จจริงที่ว า
เมื่อนางภัทรลภาไดรับนามบัตรจากนายอมรวิทยแลว นางภัทรลภาเปน ฝายโทรศัพทไปหาผูที่มีชื่อ
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ในนามบัตรเอง และเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เปนไปไมไดที่นางภัทรลภาจะไมดูชื่อเจาของนามบัตร
และไมสนใจที่จะทราบวาผูที่ตองการแกไขขอมูลเปนใคร เชื่อวานางภัทรลภาทราบดีวา บุคคลตามนามบัตร
ที่นางภัทรลภาพูดคุยดวยคือนายบุญทวีศักดิ์ เปนการสนับสนุนคําของนายอมรวิทยและนายสุขสันตที่วา
ผูที่ไปติดตอกับนายอมรวิทยเพื่อขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลพรรคผูถูกรองที่ ๒ คือนายบุญทวีศักดิ์
นั่นเอง พยานผูรองในเรื่องนี้ยังมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ซึ่งใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๔๑ วา ภายหลังยุบสภาผูแทนราษฎร นายสายัณหประสงค
ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสายัณหเดินทางไปที่
โรงแรมกานตมณีเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ พิจารณา พบนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต
และผูประสงคลงสมัครหลายคน และนายอานนท หิรัญศิริ พนักงานโรงแรมกานตมณี ใหถอยคําตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๔๓ ยืนยันตามภาพถายของนายบุญทวีศักดิ์วา
นายบุญทวีศักดิ์อยูในหองพักหมายเลข ๒๐๓ และไดรวมกับนายสุขสันตจัดทําเอกสารการสมัครสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร แสดงวาในชวงเวลาที่มีการเตรียมการจัดสงผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒
ที่โรงแรมกานตมณี นายบุญทวีศักดิ์อยูที่โรงแรมกานตมณีและรูเห็นโดยตลอด แมนายสุขสันตใหการ
และเบิกความยืนยันวา ระหวางวันที่ ๖ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ไปพบเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง ครั้งแรกตอนไปรับ แผน ดิสกเพื่อนํามาทําการแกไข
เมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒ ตอนนําแผนดิสกไปคืน
เวลาประมาณ ๒ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น ในขณะที่นายอมรวิทยยืนยันวา คืนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
นายอมรวิทยพบนายบุญทวีศักดิ์ครั้งเดียวตอนไปรับแผนดิสกเมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา แตเชื่อวา
ขอเท็จจริงเปนดังถอยคําของนายอมรวิทย เพราะนายสายัณห ใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย
ร.๔๑ ดวยวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสายัณหไปรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ที่โรงแรมกานตมณี นายสุขสันตขอใหพยานชวยจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ในภาคใต นายสายัณหออกจากโรงแรมกานตมณีและเดินทางกลับเมื่อเวลาประมาณ
๑๙ นาฬิกา แสดงวา การแกไขแผนดิสกขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตองดําเนินการแลวเสร็จ
ตั้งแตกอนเวลา ๑๙ นาฬิกา และขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกพรรคเปนเรื่องสําคัญ ผูถูกรองที่ ๒ เพิ่งสงแผนดิสก
รายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นในรอบป ๒๕๔๘ แกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนหนานั้นไมนาน นายบุญทวีศักดิ์ในฐานะหัวหนาพรรคนาจะตองมีสําเนาไว จึงไมมีความจําเปน
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ตองไปขอจากนายอมรวิทยมาทําการแกไข ทั้งนายสุขสัน ตไมไดรูเห็นเหตุการณขณะที่นายอมรวิทย
พบนายบุญทวีศักดิ์ดวยตนเอง อาจจดจําเวลาและเรื่องราวคลาดเคลื่อนได ขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์
และนายสุขสันต รวมกับนายอมรวิทย ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ อางในคําชี้แ จงแกขอกลาวหาและคําแถลงการณปดคดีเปน หนังสือวา
ในรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนระบุวา วันเวลาที่มีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ครั้งสุดทายคือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขัดแยงกับคําใหการของ
นายสุขสัน ตที่วา นายบุญทวีศักดิ์นําแผน ดิสกที่แ กไขขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลวไปให
นายอมรวิทย คืน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ทั้งยังขัดแยงกับคําของนายอมรวิทยที่วา นายอมรวิทย
ดําเนินการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา
คําใหการของนายสุขสันตและนายอมรวิทยรับฟงไมไดนั้น ในขอนี้นายอภิชาติ ศรวิชัย อนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ของวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙ ที่กลาวถึงในรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ป ๒๕๔๘
เอกสารหมาย ร. ๖๐ แผนที่ ๓ คือ วันเวลาที่มีการแกไขขอมูลในแผนดิสก และบันทึกขอมูลที่แกไข
ในแผนดิสกแผนนั้น ไมใชวันเวลาที่มีการนําแผนดิสกนั้นเขาไปแกไขขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คําใหการของนายสุขสันตและนายอมรวิทยจึงหาไดขัดแยงกับ
รายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวแตประการใดไม และที่ผูถูกรองที่ ๒
อางวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ไปที่อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ พรอมกับ
นายประพัฒน เพชรทอง และนายเอนก จีนสนธิ เพื่อเชารถยนตมาใชในการหาเสียง และเดินทางกลับ
วัน รุงขึ้นนั้น นายประพัฒน และนายเอนก เปนลูกพรรคของผูถูกรองที่ ๒ เอง คําเบิกความของ
นายประพัฒน และนายเอนก จึงไมมีน้ําหนัก ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาว
รับฟงไมได
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์
นายสุขสันต และนายอมรวิทย ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม
และ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคผู ถูก ร องที่ ๑ หรือ ไม ในข อนี้ น ายชวการ โตสวั ส ดิ์ ให ก ารต อนายสุ เ ทพ เทื อกสุ บรรณ
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เลขาธิการพรรคประชาธิปตย และตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ตามเอกสารหมาย ร.๑๐
และ ร.๓๖ กับเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙
นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข นัดใหนายชวการไปพบที่รานอาหารแหงหนึ่งริมถนนนนทบุรี
ตัด ใหม นายพงษศ รี สอบถามนายชวการว า หาพรรคการเมื อ งลงสมั ครแข ง ขัน กับ ผู ถูก รอ งที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มี
ผูสมัครเพียงพรรคเดียวไดหรือไม มีคาใชจายใหผูสมัครคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นายชวการ โทรศัพท
ติดตอนายสุขสันต ชัยเทศ นายสุขสันต โทรศัพทกลับมาแจงวา ติดตอได ๔ พรรคคือ ผูถูกรองที่ ๒
พรรคธัมมาธิปไตย พรรคกฤชไทยมั่น คง และพรรคเกษตรกรไทย ตอมาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
นายพงษศรีโทรศัพทแจงนายชวการวา “นาย” ตองการพบ และนัดใหนายชวการไปพบนายพงษศรี
ที่รานอาหารขางที่ทาํ การพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตอนค่ํา นายชวการเดินทางไปถึงรานอาหารดังกลาวเวลา
ประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา พบนายพงษศรี นายทวี สุวรรณพัฒน และนายธีรชัย หรือตอย จุลพัฒน
รออยูกอน นายพงษศรีแนะนํานายชวการใหรูจักนายทวีและนายธีรชัย นายพงษศรีแจงนายชวการวา
คนที่จะพาไปพบคือพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายทวีเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ
ตอมาเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา นายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยพานายชวการขี้นไปบนที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไปรอพลเอก ธรรมรักษ ที่หองประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง พลเอก ธรรมรักษ พรอมดวย
นายพงษศักดิ์ นายทหารนอกเครื่องแบบ ๒ คน และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เขต ๑๕ จังหวัดนครราชสีมา เขามาในหอง โดยนั่งตามแผนผังแนบทายเอกสารหมาย ร.๑๑
พลเอก ธรรมรักษสอบถามนายทวีวา เรื่องที่ใหไปดําเนินการเรียบรอยหรือไม นายทวีตอบวา จัดหามาได
๓ พรรค พรอมกับยื่นรายชื่อผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคละ ๕ คน รวม ๑๕ คน พลเอก ธรรมรักษ
ดูรายชื่อแลวสอบถามถึงขั้นตอนและวิธีการแกไขคุณสมบัติของผูสมัคร นายชวการชี้แจงวา จะใชวิธีการ
ที่เรียกวาตัดตอพันธุกรรม โดยนํารายชื่อผูที่ตองการจะสงลงสมัครเขาไปแทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ
โดยคงหมายเลขสมาชิกกับวันที่รับสมัครไว และทําใหมลี ักษณะกระจัดกระจายเพื่อใหยากตอการตรวจสอบ
หลังจากชี้แจงและพูดคุยรายละเอียดวิธีการในการดําเนินการเสร็จสิ้น พลเอก ธรรมรักษ หันไปถาม
นายพงษศักดิ์วา เอาตามนี้นะ นายพงษศักดิ์ ตอบวาตกลงตามนี้ แลวนายพงษศักดิ์แ ยกตัวกลับไป
พลเอก ธรรมรักษเปรยขึ้นวา จําเปนตองนํานายพงษศักดิ์มานั่งฟงดวยเพราะเขาเปนผูจายเงิน วันรุงขึ้น
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เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายธีรชัยโทรศัพทแจงนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษ ใหไปรับเงินคาสมัคร
ของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายธีรชัยและนายชวการออกเดินทางไปที่
ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ พรอมกับนายทวี นายพงษศ รีแ ละนายธีรชัย ระหวางทางมีคนโทรศัพท
เขาโทรศัพทมอื ถือของนายทวี แจงวาพลเอก ธรรมรักษ ใหไปรับเงินที่กระทรวงกลาโหม เมื่อไปถึง
กระทรวงกลาโหม นายชวการ นายทวี นายพงษศ รี และนายธีรชัยนั่งรออยูประมาณ ๒๐ นาที
พลเอก ธรรมรักษ เดิน ผานมา และเรียกนายทวีเขาไปในหองทํางาน สักครูนายทวีออกมาจากหอง
ถือเงินมามอบใหนายชวการ นําไปจัดการเรื่องการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ แจงวาพลเอก ธรรมรักษ
ใหคาสมัครมาเพียงพรรคเดียว อีก ๒ พรรคใหชวยตัวเองไปกอน ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทวีนําเงินไปใหนายชวการที่โรงแรมกานตมณี ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑๒ ซอง
ซึ่งไมพอจํานวนผูสมัคร ๓๓ คน นายทวีกลับออกไปรับเงินมาอีกครั้ง ใสซองได ๓๘ ซอง ซึ่งรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท มอบใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันระหวางผูรวมงาน ตอมาวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงินใหนายชวการอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนายชวการโอนไปเขาบัญชี
นายสุขสันต แลวใหนายสุขสันตมอบใหผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ยังไมไดสมัครอีก ๗ คน
ซึ่งแมมีนายชวการเพียงคนเดียวที่ใหการและเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาว แตคําใหการและคําเบิกความ
ของนายชวการมีรายละเอียดของเหตุการณและสถานที่ ซึ่งโดยเนื้อหาเปนเรื่องยากที่จะแตงเรื่องราวขึ้น
ไดเอง ทั้งเหตุการณบางตอนยังสอดคลองกับที่พยานผูรองคือนายสุขสันต ชัยเทศ ใหถอยคําตอนายสุเทพ
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๓๗ ทั้งเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา วันที่
นายชวการติดตอขอใหนายสุขสันตชวยจัดหาพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ นั้น นายชวการบอกดวยวา พื้นที่เปาหมาย คือ ภาคใต สุพรรณบุรี
อางทอง สระแกว และปราจีนบุรี ซึ่งก็ปรากฏวา นายสุขสันตจัดสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในภาคใต
ซึ่งเปนเขตเลือกตั้งที่พรรคประชาธิปตยไดรับความนิยมสูงจํานวนถึง ๒๑ คน จากจํานวนที่สงลงสมัคร
ทั้งสิ้น ๓๓ คน เขตเลือกตั้งดังกลาวลวนเปน เขตที่หากมีผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว
โอกาสที่จะไดคะแนนเสี ยงไมน อยกว ารอยละ ๒๐ ของผูมี สิทธิเ ลือกตั้ งในเขตนั้น เปน ไปไดยาก
เปนการเจือสมกับถอยคําของนายชวการที่วา นายพงษศรีบอกนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษ เนนให
หาผูสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคใตอีกดวย นอกจากนี้นายสุขสันตยังใหการและเบิกความดวยวา เมื่อวันที่ ๘
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มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการโทรศัพทถามนายสุขสันตวามีผูสมัครเหลืออีกกี่คน นายสุขสันตบอกวา
เหลือจังหวัดนครพนม ๕ เขต กับสกลนคร ๒ เขต รวม ๗ คน นายชวการจึงโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ไปเขาบัญชีเงินฝากของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม แตเนื่องจาก
นายสุขสันตจัดเตรียมเอกสารใหไมทันจึงไมสงลงสมัคร และไดโอนเงินจํานวนดังกลาวผานตูเบิกถอนเงิน
อัตโนมัติคืนแกนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ สอดคลองกับถอยคําของนายชวการเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวอีกดวย ทําใหคําใหการและคําเบิกความของนายชวการมีน้ําหนักนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
สวนที่ปรากฏวาพยานอื่น ที่อยูใ นเหตุการณเดียวกัน คือนายทวี นายพงษศ รีแ ละนายธีรชัย
ใหการและเบิกความแตกตางกับนายชวการนั้น เหตุการณที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา วันดังกลาวนายชวการ นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย
ไดข้นึ ไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ
แกไขคุณสมบัติโดยวิธีการที่เรียกวาการตัดตอพันธุกรรม แตนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยตางใหการ
ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๒๗๒ ร.๒๗๑ ร.๒๗๐ และ
เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา วันดังกลาวนายชวการ นายทวี นายพงษศ รีและนายธีรชัย
ไมไดขึ้นไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากไดรับแจงวา ผูใหญไมวางนั้น เมื่อพิจารณาคําใหการ
ของนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัย โดยละเอียดแลว ตามคําใหการของนายทวีและนายธีรชัย ปรากฏวา
นายทวีไมเคยทราบมากอนวา นายชวการตองการใหนายทวีติดตอผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพิ่งทราบ
ขณะที่นั่งรับประทานอาหารกัน แตตามคําใหการของนายพงษศรี ทั้งนายทวีและนายธีรชัยทราบมากอน
แลววา นายชวการตองการใหนายทวีติดตอผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา เมื่อพลเอก ธรรมรักษ เดินผานมา พลเอก ธรรมรักษ
เรียกนายทวีเขาไปในหองทํางาน สักครูนายทวีออกมาจากหอง ถือเงินมาในมือ มอบใหนายชวการไปจัดการ
เรื่องการสมัครแบบบัญชีรายชื่อ และแจงวาพลเอก ธรรมรักษ ใหคาสมัครมาเพียงพรรคเดียว อีก ๒ พรรค
ใหชวยตัวเองไปกอน แตนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัย ตางใหการและเบิกความวา ในวันดังกลาว
นายทวีไมไดเขาไปในหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ และไมไดรอพบ เนื่องจากพลเอก ธรรมรักษ
มีแขก และนายชวการมีธุระสําคัญรอไมไดนั้น ตามคําเบิกความของนายทวีและนายธีรชัย ปรากฏวา กอนไป
กระทรวงกลาโหม นายทวี นายธีรชัย และนายพงษศรีทราบแลววา ผูที่จะไปพบที่กระทรวงกลาโหม
คือพลเอก ธรรมรักษ แตนายพงษศรีกลับใหการวา แมขึ้นไปบนกระทรวงกลาโหมกันแลว ก็ยังไมทราบวา
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ผูจะไปพบเป น ใคร นอกจากนี้ต ามคํา ให การของนายทวีแ ละนายพงษ ศ รี ไม ปรากฏว า ขณะที่ร อ
พลเอก ธรรมรักษ อยูนั้น นายธีรชัยแยกไปรอที่รถยนตกอน แตนายธีรชัยกลับใหการยืนยันวา หลังจาก
รอพลเอก ธรรมรักษ ไดประมาณ ๑๐ นาที นายธีรชัยแยกไปรอที่รถยนต คําใหการของนายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัย เกี่ยวกับเหตุการณที่ที่ทําการพรรคไทยรักไทยและที่กระทรวงกลาโหมจึงมี
ขอแตกตางในสาระสําคัญหลายประการ
สวนเหตุการณที่โรงแรมกานตมณีเมื่อวัน ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่น ายชวการใหการและ
เบิกความวา นายทวีนําเงินไปใหนายชวการที่โรงแรมกานตมณี ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ได ๑๒ ซอง ไมพอจํานวนผูสมัคร ๓๓ คน นายทวีกลับออกไปรับเงินมาอีกครั้ง ใสซองได ๓๘ ซอง
ซึ่งรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท มอบใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันระหวางเพื่อนรวมงานนัน้
เรื่องนี้น ายธีรชั ยใหการและเบิกความรับวา นายธี รชัยเป น คนไปซื้ อซองที่ รานสะดวกซื้อ ตรงขา ม
โรงแรมกานตมณี แลวชวยนับเงินแบงใสซอง นายชวการเปนคนนําไปมอบใหผูสมัคร แมนายธีรชัย
เบิกความวา ไมทราบวาเงินจํานวนดังกลาวนายชวการไดมาจากใคร แตเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท
เปนเงินจํานวนมาก นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ยืน ยันตลอดมาวา พรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ไมมีเงินที่จะนําไปสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง แสดงวา เงินจํานวนดังกลาวไมใชเงินของผูถูกรอง
ที่ ๒ เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่วา นายธีรชัยไมเคยรูจักนายชวการมากอน ในขณะนายธีรชัย
เปนผูที่มีความใกลชิดกับนายทวี ถึงขนาดที่นายทวีจัดหาบัตรอนุญาตผานเขาออกกระทรวงกลาโหม
ใหน ายธีรชัยนําไปติดกระจกรถยนต การที่นายธีรชัยไปชวยซื้อซองใสเงินและชวยนับเงินใสซองที่
โรงแรมกานตมณีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงเชื่อไดวา เปนการไปชวยงานของนายทวีที่ไดรับ
มอบหมายจากพลเอก ธรรมรักษ และเชื่อไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายทวีนําไปมอบใหนายชวการ
เพื่อนําไปแจกจายใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และผูดําเนินการ
จัดหาผูสมัคร
สําหรับเหตุการณในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการและเบิกความวา นายทวี
มอบเงินใหนายชวการอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนายชวการโอนไปเขาบัญชีนายสุขสันต และใหนายสุขสันต
มอบใหผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ยังไมไดสมัครอีก ๗ คนนั้น นอกจากนายสุขสันตจะได
ใหการและเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวแลว ยังมีหลักฐานคือใบคําขอโอนเงินของธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนประดิพัทธ เอกสารหมาย ร.๒๒๓ มีขอความระบุวา นายชวการขอโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
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ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม เปนพยานเอกสารสนับสนุนคําของ
นายชวการและนายสุขสันตอีกดวย สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา นายสุขสันตใหการวา วันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุขสันตอยูที่โรงแรมมายเฮาส กรุงเทพมหานคร ไมมีทางที่นายสุขสันตจะถอนเงิน
และสงเงินใหแกผูสมัครไดทัน การโอนเงินดังกลาวจึงเปนการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ นั้น
ในเรื่องนี้นายสุขสันตเบิกความวา แมเปนบัญชีของธนาคารซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดนครพนม แตนายสุขสันต
ก็สามารถเบิกถอนเงินจํานวนดังกลาวไดดวยบัตรถอนเงินอัตโนมัติ ซึ่งเปนเหตุผลที่รับฟงได และวันที่
มีการโอนเงินคือวัน ที่ ๘ มีน าคม ๒๕๔๙ นั้น เปนชวงเวลาหลังจากนายชวการไดรับเงินจํานวน
๗๖๐,๐๐๐ บาท จากนายทวีเพียง ๒ วัน ยังไมมีเหตุที่ทําใหนายชวการและนายสุขสันตเกิดความรูสึก
วา จะไมไดรับเงินเพิ่ม อีก จึงเชื่อไดวาการโอนเงิน ดังกลาวมิไดเปนการโอนเงิน เพื่อสรางหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกับผูถูกรองที่ ๑ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง ขอเท็จจริงฟงไดวา นายทวีมอบเงินจํานวน
๑๔๐,๐๐๐ บาท แกนายชวการดวย
เงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ๗๖๐,๐๐๐ บาท และ ๑๔๐,๐๐๐ บาท นายทวีมอบใหนายชวการ
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๘ มีน าคม ๒๕๔๙ ดังกลาว
ขางตนนั้น เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่รับฟงไดแลววา การมอบเงินทั้งสามครั้งเกิดขึ้นภายหลังนายทวี
พานายชวการไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ณ ที่ทําการพรรคไทยรักไทย และการพบกัน
ในวันนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องการตัดตอพันธุกรรม และการจัดหาพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
การมอบเงินทั้งสามครั้งนาจะตองเกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยกันในวันดังกลาว อีกทั้งนายทวีไมไดประโยชน
จากการมอบเงินใหแกนายชวการ จึงเชื่อไดวา เงินจํานวนดังกลาวเปนเงินนายทวีรับจากพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์แลวนํามามอบใหนายชวการ ขอเท็จจริงฟงไดวา พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และนายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพลเอก ธรรมรักษใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒
เปน คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตลงแขงขัน กับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑
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ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๒ นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ ใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
ปญหานี้ขอเท็จจริงฟงไดใ นเบื้องตนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๑ คน ปรากฏวา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อไดรับการประกาศจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งใหเปนผูมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งทุกคน สวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในชั้นแรก
ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๒๑ คน ไมไดรับการประกาศรายชื่อ
๑๐ คน แตตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอน
การสมัครจํานวน ๑๘ คน และผูที่ไมไดรับการประกาศยื่นคํารองขอใหศ าลฎีกามีคําสั่งใหรับสมัคร
จํานวน ๙ คน ศาลฎี กามีคําสั่งให เพิกถอนการสมัครเพราะเหตุเปน สมาชิกพรรคผูมี ถูกรองที่ ๒
ติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน จํานวน ๑๗ คน และมีคาํ สั่งใหรับสมัครเพิ่ม ๑ คน จึงยังคงมีผูสมัครแบบ
แบงเขตในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๕ คน ตามเอกสารสรุปผล
การประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ หมาย ร.๕๘
พิจารณาแลวเห็นวา ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นผูสมัครทุกคน
จะตองมี หนังสือรั บรองการเปน สมาชิกพรรค (แบบ ส.ส.๑๘/ข ๒) ที่ลงนามโดยหัวหนาพรรค
สําหรับสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ถูกตัดสิทธิเพราะเหตุเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งติดตอกันนอยกวา ๙๐ วันนั้น หนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงนามโดย
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ แมนายบุญทวีศักดิ์ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา นายบุญทวีศักดิ์ลงนามในหนังสือรับรองดังกลาวขณะที่
ยังไมไดกรอกขอความมอบใหนายสุขสันต แตเมื่อปรากฏวานายบุญทวีศักดิ์เปนคนนําแผนดิสกขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่แกไขแลว และแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบป
ปฏิทินที่ผานมา (แบบ ท.พ.๖) กับเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไปมอบใหนายอมรวิทยดวยตนเอง
ดังไดวินิจฉัยมาแลว ยอมแสดงวา นายบุญทวีศักดิ์รูเห็นการดําเนินการเพื่อใหผูสมัครของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ที่ไมเปนสมาชิกพรรคติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด แมฟงวา
นายบุญทวีศักดิ์ลงนามในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในขณะที่ยังไมไดกรอกขอความ
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มอบใหนายสุขสันตไวดังที่นายบุญทวีศักดิ์กลาวอาง ก็ตองถือวานายบุญทวีศักดิ์ยินยอมใหมีการกรอก
ขอความอันเปนเท็จลงในหนังสือรับรองดังกลาว ประกอบกับนายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย ผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๕๐ วา
นายบุญทวีศักดิ์นําหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคไปใหน ายปฏิพัฒนดวยตนเอง เมื่อชวงบาย
ของวัน ที่ ๘ มีน าคม ๒๕๔๙ นายปฏิพัฒนเปนผูสมัครที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการรับสมัคร
เมื่อวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารสรุปผลการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ หมาย ร.๕๘ แผนที่ ๑๙ ยิ่งแสดงใหเห็นวา นายบุญทวีศักดิ์
ตองทราบดีวา มีการออกหนังสือรับรองของพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จใหแกผูสมัคร ขอเท็จจริง
ฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรค ผูถูกรองที่ ๒
อันเปนเท็จ เพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๓ พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุน
นายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติม า ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบง เขตของพรรคผู ถูก รอ งที่ ๓ หรือ ไม และการใหเ งิน ของ
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ กระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ หรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดเปน ยุติตามพยานหลักฐานในสํานวนวา นางฐัติม าไปใหถอยคําที่ที่ทําการ
พรรคประชาธิปต ยวา นางฐั ติม าไดรั บเงิ น จาก พลโท ผดุง ศักดิ์ ตั วแทนของพลเอก ธรรมรัก ษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓
และครั้งที่ ๓ วัน ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท ที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก
ถนนพระรามหก ตามบันทึกคําใหการแนบทายเอกสารหมาย ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑ และ ๔/๒
ตอมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาเดินทางไปพักอาศัยที่บานของนายสุเทพ ที่อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีพันตํารวจโท สุวิชา จินดาคํา เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน
พาไปสงที่สนามบิน วัน รุงขึ้น นางฐัติม าไปแจงความเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุน พิน
จังหวัดสุราษฎรธานีวา ไปพักอาศัยอยูที่บานของนายสุเทพดวยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับขูเข็ญ
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ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ร.๖๗ และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมา
ไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่หองประชุม ตํารวจภูธรภาค ๘ ยืนยัน
ขอเท็จจริงที่เคยใหไวแ กนายสุวโรชและนายสุเทพ โดยมีรายละเอียดเหตุการณบางตอนเพิ่ม เติม วา
เมื่อวัน ที่ ๔ มีน าคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช ผูสมัครในเขตภาคใต ไดโทรศัพทติดต อ
พลเอก ธรรมรักษ และพลเอก ไตรรงค หลังจากนั้น พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ เดินทางไปที่
ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อดูแลความเรียบรอยในการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ กลับไปเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ตอมาเวลาประมาณ
๒๒.๓๐ นาฬิกา พลโท ผดุงศักดิ์กลับมาที่ศูนยอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ อีกครั้ง
และนําเงิน จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบใหนางฐัติมา ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๖๓
แตภายหลังนางฐัติม าเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และไปรองทุกขที่กองบังคับการกองปราบปราม
ใหดําเนินคดีแกนายสุเทพฐานหนวงเหนี่ยวกักขังและทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ตามบัน ทึกคําใหการ
เอกสารหมาย ร.๖๘ แลว วัน ที่ ๒๕ มีน าคม ๒๕๔๙ วัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๔๙ วัน ที่ ๒๙
มีน าคม ๒๕๔๙ และวัน ที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปใหการเพิ่มเติม ตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง กลับคําใหการเดิมเปนวา นางฐัติมาไมเคยไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์
เหตุที่ใหการปรักปรําพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพราะนายสุเทพขมขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสาร
เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ และจะใหนางฐัติมา
ลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ทั้งนายสุเทพยังเสนอให
เงินจํานวนหนึ่งดวย เมื่อนางฐัติมาเดินทางไปถึงบานของนายสุเทพ ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
มีคนหามไมใหออกไปไหน ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔ และ ร.๗๕
พิจารณาแลวเห็นวา นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึก
ถอยคําเอกสารหมาย ร.๖๓ ดวยวา วันที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการ
การเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินใหนางฐัติมาครั้งแรกจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาทนั้น
มีแกนนําพรรคผูถูกรองที่ ๓ อยูดวยและรูเห็นกวา ๑๐ คน รวมทั้งนายบุญชู ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้
ประสู นางฐัติมานําเงินที่รับมาจากพลโท ผดุงศักดิ์ ไปจายแกแกนนําเปนคาสรรหาผูสมัครและแกผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยมีใบรับเงินที่มีลายมือชื่อผูรับเงินลงไวรวม ๑๓ แผน ใบเสร็จรับเงินของผูสมัคร
สายกรุงเทพมหานคร รวม ๘ แผน และรายการคาใชจายของผูถูกรองที่ ๓ รวม ๑๔ แผน เอกสาร
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หมาย ร.๖๒ เปน หลัก ฐาน เมื่ อนายบุญชู แ ละนายแฟนดี้ไ ปให การต อคณะอนุก รรมการสื บสวน
สอบสวนขอเท็จจริง นายบุญชูแ ละนายแฟนดี้ก็ไดการทํานองเดียวกัน วา นายบุญชูแ ละนายแฟนดี้
ไดรับเงิน จากนางฐัติม าจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท และ ๗๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ โดยนายบุญชูและ
นายแฟนดี้ ล งลายมือ ชื่ อ ในใบรับ เงิ น เอกสารหมาย ร.๖๒ ใหไ ว เ ปน หลั กฐานจริ ง และในวั น ที่
นายแฟนดี้แ ละนายบุญชูรับเงินจากนางฐัติม านั้น นายแฟนดี้แ ละนายบุญชูเห็น พลเอก ไตรรงคและ
พลโท ผดุงศักดิ์ ไปที่ศูน ยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา
สอบถามนางฐัติมาและแกนนําพรรคผูถูกรองที่ ๓ เกี่ยวกับการวางตัวผูสมัคร ตามบันทึกถอยคําของ
นายบุญชูและนายแฟนดี้ เอกสารหมาย ร.๘๗ และ ร.๘๘ ตามลําดับ คําใหการครั้งแรกของนางฐัติมา
จึงเจือสมกับคําใหการของนายบุญชูและนายแฟนดี้ แมนายบุญชูและนายแฟนดี้มาเบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวา ไมเคยเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรค ผูถูกรอง
ที่ ๓ ตางจากที่เคยใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แตนายบุญชูไปใหการ
ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายแฟนดี้ไปใหการ
ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเปนเวลาภายหลัง
นางฐัติมากลับคําใหการแลว แตนายบุญชูและนายแฟนดี้ยังคงใหการเชนนั้น โดยเฉพาะนายบุญชู
ใหการดวยวา รูจักพลเอก ไตรรงค มากอนในขณะที่เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คําใหการของนายบุญชู
และนายแฟนดี้ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๗
และ ร.๘๘ มีน้ําหนักยิ่งกวาคําเบิกความของบุคคลทั้งสองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สวนที่นายบุญชู
และนายแฟนดี้อางวา คําใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมถูกตอง แตจําเปน
ตองใหการเชนนั้น โดยนายบุญชูอางวา มีอนุกรรมการ ๒ คน สัญญากับนายบุญชูวาจะไปเปนพยาน
ในชั้น ศาลใหนายบุญชู หากมีปญหาเรื่องเปน สมาชิกพรรคไมครบ ๙๐ วัน สวนนายแฟนดี้อางวา
ถูกสอบปากคํารวม ๒ ชั่วโมงและผูสอบปากคําหลอกวาคนอื่นยอมรับหมดแลวนั้น เปนขออางที่ขัดตอ
เหตุผลเพราะนายบุญชูจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ยอมตองทราบดีวา ปญหาเรื่องเปนสมาชิกพรรค
ครบ ๙๐ วัน หรือไม เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับพยานเอกสาร สวนนายแฟนดี้ที่อางวาถูกหลอกวา คนอื่น
ยอมรับหมดแลวนั้น หากไมเปนความจริง ยอมไมมีเหตุผลประการใดที่นายแฟนดี้จะตองยอมใหการ
เชนนั้น และแมน ายแฟนดี้แ ละนายบุญชูใ หการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา
วันที่บุคคลทั้งสองรับเงินจากนางฐัติมาและเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ ไปที่ศูนยอํานวยการ
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การเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มิใชวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ดังคําใหการ
ของนางฐัติมา แตนายแฟนดี้ใหการดวยวา วันที่รับเงินจากนางฐัติมา เปนวันที่นางฐัติมารับเงินมาจาก
บุคคลที่ไมทราบวาเปนใครจํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เศษ และนายบุญชูใหการวา นายบุญชูรับเงิน
จากนางฐัติมาตามใบรับเงิน เอกสารหมาย ร.๕ วัน เดียวกับนายแฟนดี้ จึงเชื่อไดวา นายแฟนดี้และ
นายบุญชูจดจําวันที่รับเงินจากนางฐัติมาและวันที่เห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ ไปที่ศูนย
อํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คลาดเคลื่อนไป
สวนที่ตอมานางฐัติมากลับคําใหการเดิมเปนวา พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ ไมเคยไปที่
ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมาไมเคยรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ นางฐัติมา
ใหการที่พรรคประชาธิปตยและใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนครั้งแรกเชนนั้น เพราะถูก
นายสุเทพขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสาร และนายสุเทพเสนอวาจะใหนางฐัติมามาลงสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย กับเสนอใหเงินจํานวนหนึ่งอีกดวย
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔ และ ร.๗๕ ทั้งเมื่อมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
นางฐัติมาก็ไดยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกคําใหการเพิ่มเติมนั้น เมื่อพิจารณาขออางของนางฐัติมา
เกี่ยวกับเหตุผลที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ แลว เรื่องที่อางวาถูกนายสุเทพขมขูวาจะดําเนินคดี
ขอหาปลอมแปลงเอกสารนั้น นางฐัติมายืนยันตลอดมาวาไมไดปลอมแปลงเอกสารของผูสมัครคนใด
เพราะผูสมัครของผูถูกรองที่ ๓ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน ยอมไมมีเหตุผลที่นางฐัติมาจะตองเกรงกลัว
การถูกดําเนินคดีตามคําขูของนายสุเทพ เรื่องที่อางวานายสุเทพเสนอใหนางฐัติมาลงสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ก็เปน เรื่องอีกยาวนานและไมมีความแนน อน
เพราะตองรอจนถึงการเลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด สวนเรื่องที่อางวานายสุเทพ
เสนอใหเงิน ซึ่งนางฐัติมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา นายสุเทพเสนอใหเงินจํานวน ๑ ลานบาท
และจายแลว ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ หากเปนเชนนั้นจริง ไมนาเชื่อวานางฐัติมา
จะกลาเปลี่ยนใจภายหลังรับเงินจํานวนมากจากนายสุเทพไดเพียง ๑ หรือ ๒ วัน เทานั้น ขออางของ
นางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ จึงมีน้ําหนักนอย และที่นางฐัติมาใหการตาม
บันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ วา นางฐัติมาไปที่พรรคประชาธิปตยและใหการตามที่ปรากฏในบันทึก
คําใหการเอกสารหมาย ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑ และ ๔/๒ เนื่องจาก พันตํารวจโท สุวชิ ชา จินดาคํา
ไปแจงวานายสุเทพ เชิญไปพบนายบุญาบารมีภณที่พรรคประชาธิปตยนั้น พันตํารวจโท สุวิชา ใหการตอ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา พันตํารวจโท สุวิชชา เคยเปนนายตํารวจติดตามตัวนายสุเทพขณะดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา
นายสุเทพแจงทางโทรศัพทใหพันตํารวจโท สุวิชชา ไปพบที่โรงแรมฮิลตันปารค นายเลิศ นายสุเทพ
แนะนําใหรูจักนางฐัติมาและขอใหชวยดูแลความปลอดภัยใหนางฐัติมา พันตํารวจโท สุวิชชา ขับรถยนต
สวนตัวพานางฐัติมาไปสงที่พรรคแผนดินไทย และวันรุงขึ้น พันตํารวจโท สุวิชชา ไปรับนางฐัติมาที่
พรรคแผนดินไทยพาไปสงที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎรธานี เห็นวา ขณะที่
พัน ตํารวจโท สุวิช ชา ใหการตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญนั้น พันตํารวจโท สุวิชชา รับราชการตําแหนงสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน
และไมไดประโยชนประการใดจากการยืนยันดังกลาว ไมนาเชื่อวาจะนําความเท็จมากลาว คําใหการ
ของนางฐัติมาตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ที่อางเปนทํานองวา ถูกพันตํารวจโท สุวิชชา
หลอกไปที่พรรคประชาธิปตยจึงรับฟงไมได สวนที่นางฐัติมาใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย
ร.๗๑ วา การบันทึกภาพและเสียงคําใหการของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตย นางฐัติมาอานตามคําบอก
ของนายสุ เทพนั้ น เรื่ องนี้ น างสาวมณีรั ตน บุ ญสิ น และนายชญานทั ต เที ยนทอง ผูดํ า เนิ น การ
บันทึกภาพและเสียงขณะที่นางฐัติมาใหถอยคําที่พรรคประชาธิปตย ตางใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๓ ร.๕๔ และเบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกันวา ขณะบันทึกภาพและเสียงของนางฐัติมานั้น ไมมีใครบังคับขูเข็ญนางฐัติมา
และนางฐัติมาไมไดอานเอกสารใด ๆ แมนางสาวมณีรัตนและนายชญานทัตเปนเจาหนาที่พรรคประชาธิปตย
แตเปนเพียงเจาหนาที่ชั้นผูนอย ปฏิบัติงานไปตามหนาที่ และไมไดประโยชนประการใดจากการนําความเท็จ
มากลาว เชื่อวานางสาวมณีรัตนแ ละนายชญานทัตใหการและเบิกความตามความเปน จริงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุผลทําใหนางฐัติมาเปลี่ยนใจ ไมปรักปรําผูถูกรอง
ที่ ๑ ตอไป ซึ่งนางฐัติมาอางวา ขณะอยูที่บานพักของนายสุเทพนั้น นางฐัติมารูสึกวาการปรักปรํา
ผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง จึงพยายามติดตอนองสาวใหไปแจง
ความที่กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อใหสงใหเจาพนักงานตํารวจไปรับ เมื่อนองสาวไปแจงความแลว
นายสุเทพโทรศัพทไปบอกวา มีขาวออกมาวานางฐัติมาไปแจงความ และถามวาไปแจงความทําไม นางฐัติมา
ตอบวา อยากกลับบาน นายสุเทพบอกวายังกลับไมไดจะเอาคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสอบกอน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วันรุงขึ้นก็มีคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํานางฐัติมาที่ตํารวจภูธรภาค ๘
ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํา
นางฐัติมาที่ตํารวจภูธรภาค ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แสดงวา วันที่นางฐัติมาเริ่มรูสึกวา การปรักปรํา
ผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง คือวันที่ ๒๑ หรือวัน ที่ ๒๒
มีน าคม ๒๕๔๙ แตปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา นางฐัติม า
ไปแจงความเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี วา ไปพักอาศัยอยูท บี่ า น
ของนายสุเทพดวยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับขูเข็ญ โดยมีรายละเอียดดวยวา นางฐัติมาเกรงความ
ไมปลอดภัยในชีวิต สืบเนื่องจากไปเปนพยานในการทุจริตการสมัครรับเลือกตั้ง ตองการใหนายสุเทพ
คุม ครองจนกวาจะมั่น ใจในความปลอดภัย ตามรายงานประจําวัน เกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ร.๖๗
ทั้งตามบันทึกของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๖๓ และ ร.๑๖๕
ปรากฏวา การใหถอยคําของนางฐัติมาตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓
มีน าคม ๒๕๔๙ นั้น เปนการใหถอยคําที่หองประชุม ตํารวจภูธรภาค ๘ ตอหนาสื่อมวลชนและ
ประชาชนจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน หากนางฐัติมาเห็นวา การปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ เปน เรื่องที่
ไมถูกตอ งและตองการพูดความจริง โดยเริ่มรูสึกเชน นั้นมาตั้งแตเมื่อวัน ที่ ๒๑ หรือ ๒๒ มีน าคม
๒๕๔๙ นางฐัติมาไมนาจะไปแจงความตอเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน มีขอความ
ตามที่ปรากฏในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ร.๖๗ และไมนาจะไปใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๖๓ เพราะขณะนั้นนางฐัติมา
อยูตอหนาเจาพนักงานตํารวจ และตอหนาสื่อมวลชนกับประชาชนนับรอยคน ไมมีเหตุที่นางฐัติม า
จะตองเกรงกลัวใคร ไมมีความจําเปนประการใดที่นางฐัติมาจะตองกลับมากรุงเทพมหานครและไปแจง
ความที่กองบังคับการกองปราบปรามวานายสุเทพหนวงเหนี่ยวกักขังกอน แลวจึงไปขอกลับใหการ
ที่เคยใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่กลับคําใหการ
จึงไมมีน้ําหนัก
สวนที่นางฐัติม าใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบัน ทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๗๕ วา มีการจายเงินใหผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร คนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ในเขตภาคใต คนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท และเบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญวา เงิน จํานวนดังกลาวเปน เงินตนเองประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้น เปน เงิน ของ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

นายพันธมิตร ดวงทิพย ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข ๑ ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนายพันธมิตร
ไดมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยืนยันวา ใหเงินสนับสนุนผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเงินจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แตนายพันธมิตรเคยใหการ
ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายไดของตนตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย
ร.๘๓ วา ประกอบอาชีพรับบริหารอาคารชุดและเปน กรรมการผูจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย
ซีเคียวสแตนดารท จํากัด มีพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน ๔๐ คน มีรายไดเดือนละประมาณ
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรายไดตอเดือนเพียงเทานั้น ไมนาจะทําใหนายพันธมิตรสามารถใหเงินสนับสนุน
แกผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนเงินนับลานบาทได เชื่อวา เงินที่นางฐัติมาจายแกผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ไมใชเงินของนายพันธมิตร ทั้งไมใชเงินของผูถูกรองที่ ๓ เพราะนายบุญาบารมีภณใหการ
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๗ วา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินในบัญชี ซึ่งนาเชื่อวาเปนเชนนั้น
เพราะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัคร
ในนามพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพียง ๕ คน เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๑ คน และแบบแบงเขต
เลือกตั้งเพียง ๔ คน ตามที่ปรากฏในขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘
เอกสารหมาย ถ. ๗๑ แสดงวา ผูถูกรองที่ ๓ มีฐานะทางการเงินไมดีนัก จึงสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งกอนเพียงไมกี่คน และแมผูถูกรองที่ ๓ อางในคําชี้แจง
แกขอกล าวหาวา เงิน ที่ใ ชใ นการเลือ กตั้งเมื่อ วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปน เงิ น ที่ผูถูกร องที่ ๓
ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
แตนายบุญาบารมีภณ ก็ยอมรับเองวา ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินจํานวนดังกลาวจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ภายหลังวันเลือกตั้ง ๒ วัน เงินที่มอบใหแกนนําและ
สมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๓ กอนวันเลือกตั้งจึงมิใชเงินของผูถูกรองที่ ๓
ที่ไดมาจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอีกดวย ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้นผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน ๓๖ คน และเขตอื่นจํานวน ๘๕ คน คิดเฉพาะเงินที่จายใหผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และในเขตอื่น อยางนอยคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตกอ นไปยื่น ใบสมัค ร
ตามคําเบิกความของนางฐัติมาและนายบุญาบารมีภณ ก็เปนเงินจํานวนมากถึงสามลานบาทเศษ แลว
แสดงวา ตองมีผูใ หการสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และเชื่อวาขอเท็จจริงเปนดังที่นางฐัติมาใหถอยคําที่พรรคประชาธิปตย
และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงครั้งแรกที่วา นางฐัติมาไดรับเงินจากพลโท
ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ เปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ไตรรงค
และพลโท ผดุงศักดิ์ นําเงินไปมอบใหนางฐัติมาครั้งแรก ภายหลัง พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์
เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวยกันเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
เพื่อสอบถามเรื่องการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ เชื่อวา พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงินไปมอบใหนางฐัติมา
โดยที่พลเอก ไตรรงค มีสวนรูเห็นดวย พยานฐานที่อยูของ พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ไมมีน้ําหนัก
เพียงพอที่จะหักลางคําใหการของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงครั้งแรกดังกลาว นายบุญาบารมีภณเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา ทราบเรื่อง
ที่นางฐัติมาจายเงินแกผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และแกผูสมัครภาคใต
คนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาทดวย แมนายบุญาบารมีภณอางวาไมทราบวาเงินดังกลาวเปนของใคร
แตนายบุญาบารมีภณเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนไปไมไดที่ทราบวามีคนจายเงินแกผูสมัคร
ในนามพรรคแลวจะไมสอบถามผูจายวาเปนเงินของใคร เชื่อวานายบุญาบารมีภณทราบดีวา เงินดังกลาว
เปนเงินที่นางฐัติมารับมาจากพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ เพื่อนําไปใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๓
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ เปนนายทหารที่ยังรับราชการอยูตามปกติ ไมไดรับประโยชน
โดยตรงจากการนําเงินไปมอบใหนางฐัติมาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๓ บุคคลทั้งสองเปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ
อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีตําแหนงหนาที่เปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เมื่อผูถูกรองที่ ๑ เปนผูไดรับประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครลงแขงขันกับผูถูกรอง
ที่ ๑ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ดังไดวินิจฉัยมาแลว จึงเชื่อไดวา เงินที่พลโท ผดุงศักดิ์
นําไปมอบใหนางฐัติมามิใชเงินของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เอง แตเปนเงินที่พลเอก ไตรรงค
และพลโท ผดุงศักดิ์ นําไปมอบใหนางฐัติมาในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ นั่นเอง
ขอเท็จจริงฟงไดวา พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญาบารมีภณ
และนางฐัติมา เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และการใหเงินของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ แกนายบุญาบารมีภณและ
นางฐัติมากระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๔ นายบุญาบารมีภณ ชิณราช ออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไม
ขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติตามพยานหลักฐานในสํานวนและโดยที่คูกรณีมิไดโตแยงกันวาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อไดรับการประกาศ
รายชื่อทุกคน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเอกสารหมาย ร.๑๓๓ สวนผูสมัครแบบแบงเขต
เลือกตั้งไดรับการประกาศรายชื่อจากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๐ คน ไมไดรับ
การประกาศรายชื่อจํานวน ๙๑ คน ตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งยื่นคํารองขอให
ศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนการรับสมัคร และศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการรับสมัครอีก ๒๓ คน กับมี
ผูสมัครที่ไมไดรับการประกาศรายชื่อไปยื่นคํารองตอศาลฎีกา และศาลฎีกามีคําสั่งใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งรับสมัครเพิ่มอีก ๒ คน คงเหลือผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓
ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพียง ๙ คน ตามรายชื่อผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย ร.๕๘
แผนที่ ๑๐ ถึง ๑๘ โดยผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไมประกาศรายชื่อและที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการรับสมัครทั้งหมดไดรับการวินิจฉัยวา เปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน ขาดคุณสมบัติการเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๗ (๔)
พิจารณาแลวเห็นวา นายบุญาบารมีภณใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึก
ถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๘ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา เปนผูลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ บางสวน
และมอบหมายใหนายพัน ธมิตร ดวงทิพย ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข ๑ ลงลายมือชื่อแทน
บางสวน แตนายบุญาบารมีภณยืนยันวา มีการตรวจความถูกตองกอนแลววาผูสมัครทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบถวน โดยผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งเกือบทุกคน ยกเวนนางสาวพรพิมล มูลสาร เพียงคนเดียว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เปนบุคคลที่ผูถูกรองที่ ๓ รับเปนสมาชิกประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่วัดบานยางสีสุราช หมูที่ ๑ ตําบลบานยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหมารวมบริหารจัดกิจกรรมของพรรคและเปนสมาชิกที่พรรคจัดเตรียมไว
ลงสมัครรับเลือกตั้ง สําหรับสมาชิกประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์นั้น เปนสมาชิกที่ผูถูกรองที่ ๓ นําไป
เปนสมาชิกแทนสมาชิกอื่นที่ตายหรือลาออก ตามขอบังคับของผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ผูถูกรองที่ ๓
จึงไมไดแ จงไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง แตขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย ร.๙
แผนที่ ๒๒ ถึง ๗๕ หมวด ๒ วาดวยสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๙ กําหนดวา
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ มี ๓ ประเภท คือ (๑) สมาชิกสามัญ (๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ และ (๓)
สมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรค
มีมติอนุมัติเปนสมาชิกได ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๑๐ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิก
ที่เปนผูกอตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และบุคคลซึ่งพรรคเลือกมาเปนสมาชิก โดยสมาชิกสามัญและสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ตองเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่เก็บเทาไรและจะจัดเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๑๑ และสมาชิกสมทบ ไดแก
ผูที่ยื่นใบสมัครและคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบไดโดยไมตองเสียคาบํารุง
ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๑๒ โดยสมาชิกทั้งสามประเภทจะตองยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ
ของพรรคตอนายทะเบียนหรือประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิการพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติตามเสียงขางมากเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๑๕
ขอแตกตางระหวางสมาชิกทั้งสามประเภทของผูถูกรองที่ ๓ จึงมีแตเพียงวา สมาชิกสามัญเปนผูที่ยื่น
ใบสมัครเขามาเอง สวนสมาชิกกิตติมศักดิ์เปนผูกอตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และบุคคลซึ่งผูถูกรองที่ ๓
เลือกมาเปนสมาชิก สวนสมาชิกสมทบเปนสมาชิกประเภทแรกที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให
เปน สมาชิกโดยไมตองเสียคาบํารุงเทานั้น ที่นายบุญาบารมีภณกลาวอางวา สมาชิกประเภทสมาชิก
กิตติมศักดิ์เปนสมาชิกที่ผูถูกรองที่ ๓ นําไปเปนสมาชิกแทนสมาชิกอื่นที่ตายหรือลาออก ไมปรากฏวา
มีอยูใ นขอบังคับขอใดของพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตประการใด และที่นายบุญาบารมีภณกลาวอางวา
ผูถูกรองที่ ๓ ไมจําตองแจงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ นั้น เมื่อขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ มิไดมี
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ขอความตอนใดใหอํานาจหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓
เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยไมตองแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ แมขอบังคับ
ผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ (๒) ใหอํานาจหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและตําแหนงในพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดตามความเหมาะสม แตความในขอ
ดังกลาวเห็นไดชัดวา หมายถึงตัวบุคคลและตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ เทานั้น ไมรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมวาจะเปนสมาชิกประเภทใด ซึ่งตองดําเนินการ
ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ ที่ใ ห
หัวหนาพรรคการเมืองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมาพรอมดวยรายชื่อ
อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด ใหนายทะเบียนทราบภายในเดือน
มกราคมของทุกป นอกจากนี้หากยอมใหพรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกโดยไมตองแจงให
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ โดยเพียงแตอา งวา เปนบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นคัดเลือกใหมาเปน
สมาชิกแทนสมาชิกเดิมที่ตายหรือลาออกแลว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ ที่มีขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งและพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
มีขอมูลในตรวจสอบวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนสมาชิกพรรคนั้นนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน ไมนอยกวา ๙๐ วัน ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) หรื อไม ย อ มเป น อั น ไร ป ระโยชน ข อ กล า วอ า งของ
นายบุญาบารมีภณดังกลาวจึงรับฟงไมได สวนที่ผูถูกรองที่ ๓ กลาวในคําชี้แ จงแกขอกลาวหาวา
ผูถูกรองที่ ๓ เคยดําเนินการเชนเดียวกันนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยสมาชิก
ที่ลงสมัครเปนผูที่คณะกรรมการบริหารพรรครับเปน สมาชิกกิตติม ศักดิ์ในการประชุมพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ นั้น แมฟงวาผูถูกรองที่ ๓ เคยดําเนินการ
เชน เดีย วกัน นี้ใ นการเลื อกตั้ งเมื่อวั น ที่ ๖ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๘ ผูถูก รอ งที่ ๓ ยอ มไมอาจยกเอา
การดําเนินการที่ขัดตอกฎหมายในการเลือกตั้งครั้งกอนที่ไมมีใครตรวจพบมากลาวอางวา เปนเรื่องที่
สามารถดําเนินการไดในการเลือกตั้งครั้งนี้
การที่ข อบัง คับ ของผูถู กร องที่ ๓ ไม มีข อความตอนใดที่แ ปลความไดวา ผูถู กรอ งที่ ๓
ไมจําตองแจงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกกิตติม ศักดิ์ใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติไว
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โดยชัดแจงวา จะตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมาพรอมดวยรายชื่อ
อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด ใหนายทะเบียนทราบภายในเดือน
มกราคมของทุกป เชื่อวา นายบุญาบารมีภณซึ่งนักการเมืองระดับหัวหนาพรรคการเมือง ยอมตองทราบดี
และเชื่อวา รายงานการประชุมพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
เปนรายงานการประชุมอันเปนเท็จที่จัดทําขึ้นเพื่อนํามาเปนขออางใหผูที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓
นับถึงวัน สมัครรับเลือกตั้งนอยกวา ๙๐ วัน สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดเทานั้น ประกอบกั บ
นางสาวอุทัยวรรณ แหวนทอง นางสาวชนมณี กลาณรงค และนายอุทัย นามวงศ ไดใ หการตอ
คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวนตามบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า เอกสารหมาย ร.๙๒ ร.๙๑ และ ร.๘๕
ตามลําดับ ทํานองเดียวกันวา บุคคลทั้งสามไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนวันสมัครรับเลือกตั้งวันสุดทายเพียง
๑ วัน ตามคําชักชวนของคนรูจัก เจาหนาที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ ตรวจสอบเอกสารและจัดเตรียม
เอกสารที่จําเปนตองใชในการสมัครรับเลือกตั้งให และมอบเงินใหในวันนั้นคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
วันรุงขึ้นบุคคลทั้งสามก็ไดไปสมัครรับเลือกตั้ง โดยนางสาวอุทัยวรรณ ลงสมัครที่เขตเลือกตั้งที่ ๕
จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนมณีลงสมัครที่เลือกตั้งที่เขต ๔ จังหวัดสมุทรปราการ สวนนายอุทัย
ลงสมัครที่เขตเลือกตั้งที่ ๒๑ กรุงเทพมหานคร ซึ่งตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไมประกาศรายชื่อบุคคลทั้งสาม บุคคลทั้งสามไดไปยื่นคํารองตอศาลฎีกาขอใหมีคําสั่งใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตรับสมัคร แตศาลฎีกาก็ไดมีคําสั่งยกคํารอง ที่นายบุญาบารมีภณยืนยันวาผูสมัคร
ทุกคนของผูถูกรองที่ ๓ เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ มาตั้งแตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามมติ
ที่ประชุมพรรคครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ จึงรับฟงไมได ขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญาบารมีภณ จัดทํารายงาน
การประชุมและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ
เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๙ มีวา ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารองและตามทางไตสวนถือไดวา
เปนการกระทําของผูถูกรองทั้งสามหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ นั้น แมพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับ
จดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองเปนอํานาจหนาที่
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ของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีหัวหนาพรรคเปนผูแทนพรรคการเมืองในกิจการอัน เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกตามมาตรา ๒๐ คดีนี้ไมปรากฏวา ผูถูกรองที่ ๑ มีมติใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
กระทําการอัน เปน การสนับสนุน ใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
หรือใหเงินแกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมปรากฏวาพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ มอบหมายใหพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ดําเนินการตามขอกลาวหา และ
ไมปรากฏวาบุคคลทั้งสองมีหนาที่ รับผิดชอบดานการเงิน การจัด ทําบัญชี และการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๗ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง แตการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองอันเปนการฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยสภาพยอมเปนไปไดยากที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติหรือหัวหนาพรรค
จะมีหนังสือมอบหมายใหผูใดกระทําในลักษณะดังกลาว ทั้งหากจะตองมีมติคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือมีหนังสือมอบหมายจากหัวหนาพรรคเสียกอน จึงถือไดวาการดําเนินกิจการอันเปนการฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นมีผลผูกพันพรรคแลว บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ย อมไมมีทางที่จ ะมีผ ลใชบั งคับ ดัง นั้น หากมี
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
ยิน ยอมหรือรูเห็น เปน ใจดวย การดําเนิน กิจการอัน เปน การฝาฝน ตอกฎหมายนั้น ก็ยอมมีผลผูกพัน
พรรคการเมือง
เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ ท างการเมื อ งภายหลั ง การยุ บสภาและกํ าหนดให มี การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เมื่อพรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญ
คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัคร แมโอกาสที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ จะไดรับชัยชนะโดยเด็ดขาด และจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว มีความเปนไปไดสูง เพราะการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๔๘ คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับการ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง ๓๗๗ คน ยิ่งพรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญไมลงสมัคร
จํานวนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ไดรับการเลือกตั้งยอมตองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตปญหาที่ผูถูกรอง
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ที่ ๑ จะตองเผชิญก็คือ ปญหาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ที่บัญญัติวา “ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้ง
มีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละ
ยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้ง
คนเดียวตามวรรคหนึ่ง และไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น” บทบัญญัติดังกลาวมีผลให
เขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครเพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นตองไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น มิฉะนั้น ตองมีการเลือกตั้งใหม เพื่อ ใหมีผูสมัครที่ไดคะแนนเสียงตั้งแต
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งกอนหนานี้ คือการเลือกตั้ง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ปรากฏในหนังสือขอมูล สถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพิมพโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอกสารหมาย ถ.๗๑ วา มีเขตเลือกตั้ง
ที่พรรคฝายคาน ๓ พรรค ไดรับการเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๐ เขต และ
ในจํานวน ๙๐ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละ ๒๐
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นถึง ๓๗ เขต เปนเขตเลือกตั้งในสิบสี่จังหวัดภาคใตจํานวน ๓๐ เขต
จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน ๕ เขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี จังหวัดละ ๑ เขต และ
ในจํานวน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึง
รอยละ ๑๐ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จํานวน ๔ เขต และไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละ ๑๐
ถึงรอยละ ๑๕ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๑๔ เขต จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวลงสมัครใน
๓๗ เขตเลื อกตั้งดังกลาว โอกาสที่ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะได คะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นยอมเปนไปไดยาก ซึ่งหากเปนเชนนั้น คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหมจนกวาผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ซึ่งไมแนวาจะเปนเมื่อใด และปญหาที่จะตองเกิดขึ้นตอเนื่องตามมาก็คือปญหาจากบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๕ ที่บัญญัติวา “การประชุมสภา
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ผูแ ทนราษฎรและการประชุม วุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถาม
ตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวใ น
ขอบังคับเปน อยางอื่น ก็ได” บทบัญญัติดังกลาวเคยเปน ปญหาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อ ป
๒๕๔๓ วา ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภายังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง จะดําเนินการประชุมวุฒิสภา
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ วา หากสมาชิกวุฒิสภายังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน จะดําเนินการประชุมวุฒิสภา
เพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่ตามรัฐธรรมนูญไมได เพราะเมื่อสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบจํานวน ๒๐๐ คน
ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง ยอมตองถือวายังไมครบองคประกอบเปนวุฒิสภา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๕ และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว อาจมีผลตอการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ คือ การประชุม
สภาผูแทนราษฎรยอมไมอาจจะกระทําได ตราบใดที่ยังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบ ๕๐๐ คน
ตามที่ บัญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ และ
เมื่อการประชุมสภาผูแทนราษฎรไมอาจกระทําได ก็จะมีผลตอเนื่องไปถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ บัญญัติวา “ใหสภาผูแ ทน
ราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙” และมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อ ใหสมาชิกไดมาประชุม เปน ครั้งแรก” ซึ่งหมายความวา เมื่อจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ยังไมครบ ๕๐๐ คน การประชุมรัฐสภาครั้งแรกยอมมีไมได และเมื่อการประชุมรัฐสภาครั้งแรกยังมี
ไมได การประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
ยอมยังไมอาจกระทําได ดวยเหตุดังกลาว ในเขตเลือกตั้งที่เคยเปน พื้น ที่ของพรรคฝายคาน หากมี
ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลื อกตั้งนั้น การเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐ มนตรี ของบุคคลที่ผู ถูกรองที่ ๑
เห็นสมควร และการจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารราชการแผนดินของผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองลาชาออกไป
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และแมเปน ไปไดวาในที่สุดแลวหากไมมีทางที่ผูสมัครนั้นจะไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จะตองมีองคกรที่มีอํานาจเขามาชี้ขาดตัดสินวาจะตองดําเนินการ
อยางไรเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนครบ ๕๐๐ คน ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง แตกระบวนการ
ดังกลาวยอมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีวา จะปลอยใหมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นไมได และหากไมตองการให
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น สิ่งที่จะตองดําเนินการก็คือ การจัดหาผูสมัครจากพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัคร
แขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีแนวโนมวา หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นจะไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
พลเอก ธรรมรักษ เปนทั้งกรรมการบริหารพรรคและรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และยังไดรับ
ความไววางใจใหดํารงตําแหนงทางการเมืองคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์
เปน ทั้งกรรมการบริหารพรรคและรองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และยังไดรับความไววางใจให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองคือรัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอีกดวย ทั้งกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงคมนาคม ตางเปนกระทรวงที่มีความสําคัญ แสดงใหเห็นวาทั้งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
เปนบุคคลสําคัญของผูถูกรองที่ ๑ ยอมตองมีบทบาทในการบริหารงานและการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินกิจการทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ การที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ สนับสนุนใหมี
การแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็ดี ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูถูกรอง
ที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจา ยในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี เชื่อไดวา
การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อและไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อให
ผูถูกรองที่ ๑ สามารถกลับคืนสูอํานาจไดโดยเร็วนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไมไดรับประโยชนประการใดเปนการสวนตัวโดยตรง อีกทั้งพลเอก ธรรมรักษ ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ไมมีเขตเลือกตั้งใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดคะแนนนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และปรากฏวา
พรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือผูถูกรอง
ที่ ๒ ไมไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในความรับผิดชอบของพลเอก ธรรมรักษ เลย
แตสงผูสมัครในเขตภาคใตจํานวนถึง ๒๑ คน จากจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรค
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ผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสิ้น ๓๑ คน สวนผูถูกรองที่ ๓ แมวาจะไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๒๓ คน แตก็สงผูสมัครในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ คือในเขตภาคใตถึง ๓๑ คน
และที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก ๔ คน การที่พลเอก ธรรมรักษ เขาไปเกี่ยวของกับการใหเงินสนับสนุนพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เพื่อใหสงผูสมัครจํานวนมากในเขตเลือกตั้งนอกพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของตน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเกิดปญหา
การเลือกตั้งที่ยืดเยื้อและไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งอาจมีผ ลกระทบอยางรุนแรงตอ
การกลับคืนสูอํานาจของผูถูกรองที่ ๑ ภายหลังการเลือกตั้งเชนนี้ เมื่อพิเคราะหประกอบกับการสนับสนุน
ใหพรรคการเมืองอื่นสงผูสมัครลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เปนเรื่อง
ที่อาจมีผลกระทบตอผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง เมื่อไมปรากฏวา คณะกรรมการบริหารพรรค
หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๑ โตแยงหรือแสดงออกโดยชัดแจงวา ไมยอมรับ
ผลของการกระทําดังกลาว จึงตองถือวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๑ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ มีสวนเกี่ยวของดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อให
ผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคเปนเวลานอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสามารถลงสมัครได
และนายบุญทวีศักดิ์ รูเห็นยินยอมใหนายชวการ โตสวัสดิ์ ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรอง
ที่ ๒ รับเงิน จากพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครแขงกับสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้ง
กรณีมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ทั้งนายบุญทวีศักดิ์ยังไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของ
ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปน เท็จ เพื่อ ใหนําไปเปน หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอีกดวย การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ดังกลาวเปนการกระทําเพื่อประโยชนของ
ผูถูกรองที่ ๒ ประกอบกับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายเอนก
จัน ทรสนธิ์ เหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ผูถูกรองที่ ๒
มีมติใหสงผูสมัครทั่วประเทศ แมยืนยันวาผูถูกรองที่ ๒ ไมไดเงินสนับสนุนจากบุคคลใด แตการสงผูสมัคร
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จํานวนมากถึง ๓๖ คน ยอมตองใชเงิน และตองเปนเงินจํานวนมากกวาการเลือกตั้งเมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครเพียง ๖ คน นายบุญทวีศักดิ์ก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรอง
ที่ ๒ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ดังกลาวจะตองไดรับความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ เชนกัน และนายบุญทวีศักดิ์เปนผูแทนผูถูกรองที่ ๒ จึงถือไดวา
การกระทํ า ของนายบุ ญ ทวี ศั ก ดิ์ เ ปน การกระทํ า ของผู ถู ก รอ งที่ ๒ และมี ผ ลผู ก พัน ผู ถู ก รอ งที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
ในสวนของผูถูกรองที่ ๓ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ รูเห็นยินยอมใหนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจาก
พลเอก ธรรมรัก ษ อิศ รางกูร ณ อยุธ ยา เพื่ อเปน คา ใชจายในการสง ผูสมัครพรรคผูถูก รองที่ ๓
ทั้งนายบุญาบารมีภณ ยังออกหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓
อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณ ดังกลาวเปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓ ประกอบกับนายศุภกิจ
ดุลยเกียรติ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา ทราบเรื่อง
ที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเปนจํานวนมาก แมยืนยันวาผูถูกรองที่ ๓ ไมไดเงินสนับสนุนจากบุคคลใด
แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๑๒๖ คน ยอมตองใชเงิน และตองเปนเงินจํานวนมากกวาการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเพียง ๙ คน นายบุญาบารมีภณก็ได
ยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวา การกระทําของนายบุญาบารมีภณจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ แลวเชน และนายบุญาบารมีภณ
เปนผูแทนผูถูกรองที่ ๓ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญาบารมีภณเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓
และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๐
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๑๐ มีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่งยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
หรือไม และการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่งยุบพรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
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พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) บัญญัติวา
“มาตรา ๖๖ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ...
(๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ...”
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ที่วา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ไม เ ขา หลัก เกณฑ ต ามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด วยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) สวนแรกที่วา “ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ” สวนหลังที่วา “เพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธี
การซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ” และมาตรา ๖๖ (๓) ที่วา “กระทําการอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้น
เห็นวา การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยความยินยอม
พรอมใจจากประชาชนสวนใหญของประเทศที่แสดงออกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลว
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะไปพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
โดยกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น จะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งยังจะตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
เพื่อใหการเลือกตั้งสามารถสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงที่แทจริงของประชาชนวา เห็นชอบกับแนวนโยบาย
บุคลากร และอุดมการณทางการเมืองของพรรคการเมืองใด ซึ่งจะสงผลตอความชอบธรรมในการเขาสู
อํานาจรัฐ ของพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น การกระทําเพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญจึงมิไดเพียงแตหมายความถึง การไดมา
ซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๕ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางเทานั้น การกระทํา
ใดก็ตามที่ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จนถึงขนาดทําใหไมอาจทราบเจตจํานง
ที่แทจริงของประชาชน ยอมอยูในความหมายของการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดทั้งสิ้น
การที่ผูถูกรองที่ ๑ สนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได และใหเงินสนับสนุน
แกผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจา ยในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง ยอมไมใชการลงสมัครเพื่อการแขงขันที่แทจริง ทั้งการกระทํา
ดังกลาวเห็นไดชัดวา มีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดปญหามีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว
และผูสมัครนั้น ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง
บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของกลุมคนจํานวนที่มาก
พอสมควรในเขตเลือกตั้งนั้น การกระทําดังกลาวจึงทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม
ถึงขนาดทําใหไมอาจทราบเจตจํานงที่แทจริงของประชาชน ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง ทั้งยังเปนการกระทํา
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓) และ
กรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) หรือไม เพราะไมทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลงไป
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
รับเงินจากผูถูกรองที่ ๑ และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอัน เปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปน
หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงาน
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เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อให
ผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติสามารถลงสมัครไดนั้น แมมิใชกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจปกครองประเทศ
แตการกระทําดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อชวยใหผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงผลบังคับของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ วรรคสอง กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งที่พรรคฝายคานมีคะแนน
นิยมสูงและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งมี
ผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงถือไดวา การกระทําดังกลาวเปนการกระทํา
อันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) ทั้งยังเปน
การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ และขัดตอกฎหมาย และขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย
ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๑๑ มีวา กรณีมีเหตุสมควรยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามหรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น จะตองมีบุคคลตั้งแต ๑๕ คน ขึ้นไปรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามบทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหมายความวา พรรคการเมืองจะตองเปนที่รวมของบุคคลที่มี
อุด มการณ ท างการเมือ งเช น เดี ย วกั น และมี เจตนารมณ ที่ จะร วมกั น ดํ า เนิ น กิจ กรรมทางการเมื อ ง
เพื่อประโยชนแกประชาชนโดยรวม แตเมื่อพิจารณาถึงที่มาของการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ วา เปนเพราะ
มีการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนและขยายตัวไปในทางที่กวางขวางและรุนแรงขึ้น ซึ่งการชุมนุม
ดังกลาวปรากฏในบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ฉบับลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๐ วา มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนไมพอใจที่พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ขายกิจการที่ไดรับสัมปทานจากรัฐใหแกบริษัทที่เปนของรัฐบาลตางชาติเปนเงินหลายหมื่น
ลานบาท โดยไมเสียภาษีแ กรัฐ และปรากฏวากอนการขายกิจการดังกลาวเพียง ๓ วัน ก็มีการตรา
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พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีเนื้อหาสาระเปนการลด
สัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมีสัญชาติไทยในกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ออกมาใช
บังคับ อันเปนที่เคลือบแคลงสงสัยวา เปนกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อเอื้อประโยชนตอการขายกิจการ
ดังกลาว การยุบสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว
ของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิไดมีสาเหตุมาจากความขัดแยงทางการเมืองระหวางองคกรฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติ หรือระหวางพรรคการเมืองในฝายบริหารดวยกันเอง หรือมีปญหาอันเกี่ยวดวยประโยชน
สาธารณะที่สมควรคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองแกประชาชนดวยการยุบสภา ทั้งการผลักดัน
กฎหมายที่เอื้อตอธุรกิจของครอบครัวดังกลาว แสดงใหเห็นวาหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ อํานาจเหนือ
อุดมการณของพรรคอยางเด็ดขาดในการกําหนดความเปนไปของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งการกําหนด
วันเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ภายหลังยุบสภาผูแทนราษฎรเพียง ๓๗ วันนั้น ก็เปนการชวงชิง
ความไดเปรียบทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีคําวินิจฉัยแลววา ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้ง
ที่ไมเที่ยงธรรม ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐ ธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และ
การกําหนดวันเลือกตั้งภายหลังการยุบสภาผูแทนราษฎรเพียง ๓๗ วันดังกลาว ก็ไดทําใหพรรคการเมือง
ฝายคานทั้งสามพรรคนํามาเปน ขออางในการไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และนําไปสูการดําเนิน การ
เพื่อแกไขปญหาของผูถูกรองที่ ๑ โดยการสนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เองเพื่อไมใหเกิดปญหากรณีมีผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว และผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งในที่สุดก็ไมได
เกิดผลสําเร็จตามประสงค เนื่องจากปรากฏวา มีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครเพียงคนเดียวจากพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ จํานวนถึง ๒๘๑ เขต จากจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๔๐๐ เขต และผลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา มีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและ
ผูสมัครนั้น ไมไดรับ คะแนนเสียงตั้งแตรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
จํานวน ๓๘ เขตเลือกตั้ง ใน ๑๕ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ แตเมื่อลงคะแนนแลว ยังมีเขตเลือกตั้ง
ที่มีผูสมัครจากพรรค ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแต
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รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอีกจํานวน ๑๔ เขตเลือกตั้ง ใน ๙ จังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมอีกเปนครั้งที่ ๓ โดยกําหนดใหมีการลงคะแนน
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ แตการเลือกตั้งในวันดังกลาวไมไดมีขึ้น เนื่องจากศาลปกครองกลาง
มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหระงับการเลือกตั้งในวันดังกลาวไวกอน และตอมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหเพิกถอนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และครั้งถัดมา หลังจากนั้นก็ไดมีพระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แตเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองเสียกอน
ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงเกิดจากการยุบสภาผูแทนราษฎรที่กระทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาสวนตัว
ของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ความพยายามที่จะชวงชิงความไดเปรียบทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑
ในการเลือกตั้งครั้งใหม การที่ผูถูกรองที่ ๑ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรอง
ที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงแขงขัน
กับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง ทั้งยังสนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
เพื่อใหผูไมมีสิทธิลงสมัครสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได เพื่อไมใหเกิดปญหากรณีมีผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว และผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตามที่กฎหมาย
กําหนดไมเพียงเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและขัดตอกฎหมายดังไดวินิจฉัยมาแลวเทานั้น ในฐานะที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ เปนพรรคการเมืองอันเปนสถาบันหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผูถูกรองที่ ๑
มีภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชน
จะตองเปน ผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองที่แ สดงออกในการเลือกตั้ง แตผูถูกรองที่ ๑ กลับทําให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเพียง
แบบพิธีที่จะนําไปสูการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปนั้น เปนชวงจังหวะเวลาและเปนกระบวนการทางการเมือง
ที่มีความสําคัญยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปน การเปดโอกาสอยางกวางขวาง
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ที่สุดแกประชาชนที่จะไดรวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทางทางการเมือง
และคัดสรรผูแทนเขามาทําหนาที่ทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร นอกจากนี้การกระทําของผูถูกรอง
ที่ ๑ ยังเปนการแสดงถึงการไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง ทั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะพรรคการเมือง
ที่ไดรบั ความไววางใจจากประชาชนสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปกอนหนานี้ ๒ ครั้ง ควรตองสรางความยั่งยืนใหแกการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมั่นคง
กับหลักการที่วา กฎหมายตองอยูเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด การที่ผูถูกรองที่ ๑ การกระทําดังกลาวเกิดขึ้น
ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจที่จะดํารงความเปนพรรคการเมืองที่สรางสรรคและจรรโลง
ความชอบธรรมทางการเมืองแกระบบการเมืองทั้งหมดโดยรวมไดอีกตอไปดวย กรณีจึงมีเหตุอันสมควร
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง
๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบรุน แรงตอสมาชิกพรรค ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็น
เกี่ยวของนั้น เห็น วา พรรคการเมืองมีสิทธิไดรับเงิน งบประมาณของรัฐและเงินอื่น สนับสนุน ตาม
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อการกระทําผิดรายแรง รัฐก็ไมควรเสียเงินภาษีอากรไปสนับสนุนและใหคงเปนพรรคการเมืองตอไป
กรณีตามขอกลาวอางเปนเรื่องที่หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองรวมกัน
รับผิดชอบตอสมาชิกพรรคดังกลาวเอง ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และ ผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากผูถูกรอง
ที่ ๑ และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนการใหความรวมมือแกผูถูกรอง
ที่ ๑ จนกอใหเกิดเหตุการณดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ ไมอาจที่จะดํารง
ความเปนพรรคการเมืองที่สรางสรรคและจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบบการเมืองทั้งหมด
โดยรวมไดอีกตอไป นอกจากนี้พรรคการเมืองสามารถรวมกันจัดตั้งไดโดยบุคคลเพียง ๑๕ คน ขึ้นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ และรัฐ
ยังตองออกเงิน สนับสนุน พรรคการเมืองดวย ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๑ เมื่อกระทําความผิด
รายแรงกรณีจึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ เชนกัน
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ปญหาตองวินิจฉัยขอ ๑๒ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ
ยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้หรือไม
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรค ” ประกาศฉบับ
ดังกลาวประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคการเมืองในคดีนี้
เกิดขึ้นระหวางวันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับจนถึงวันที่มีการลงคะแนน
เลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว กลาวคือ ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จึงมีปญหาตองวินิจฉัยวา ความในขอ ๓ แหงประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
มีผลใชบังคับยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา กฎหมายที่ดีนั้นตองตราขึ้นโดยอาศัยหลักนิติธรรม กลาวคือ กฎหมาย
ตองตราขึ้น โดยสถาบัน ซึ่งประชาชนพลเมืองยอมรับนับถือ ใหมีสิทธิและอํานาจที่ตราขึ้น บังคับได
กฎหมายจะตองยอมรับในหลักที่วา ประชาชนทุกคนในประเทศนั้นมีเกียรติและเสมอกันในกฎหมาย
จะไมมี ผูหนึ่งผูใดที่จะไดประโยชนจากกฎหมายยิ่งไปกวาผูอื่น กฎหมายจะกําหนดใหเอาตัวประชาชน
ผูใดไปลงโทษไมได เวนไวแตวาประชาชนผูนั้นจะไดกระทําการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไวกอนแลววา
การกระทําเชนนั้นเปนความผิด
เมื่อพิจารณาหลักนิติธรรมขางตนประกอบกับการตรากฎหมายนั้น โดยทั่วไปมีเจตนารมณ
เพื่อปรับใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคต การใชกฎหมายยอนหลัง หากมีผลยอนหลัง
ไปเพื่อเปนคุณหรือบรรเทาความเดือดรอน และไมกระทบถึงสิทธิของประชาชนนั้นสามารถจะกระทําได
แตในทางตรงขาม หากใชกฎหมายยอนหลังไปในทางที่เปนโทษหรือเพิ่มโทษ ถือวาเปนการใชกฎหมาย
ในทางที่เปนปฏิปกษกับหลักความยุติธรรมสากล หลักนี้ใชเครงครัดมากในคดีอาญาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โทษทางอาญา แตเปน ที่ยอมรับในหลายประเทศวา กฎหมายใดที่ออกมาบังคับใชยอนหลังแลวมี
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ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิของประชาชน หรือเปนไปในทางลิดรอน เพิกถอน หรือจํากัดสิทธิของ
ประชาชนที่มีอยูกอนแลวโดยชอบดวยกฎหมายก็เปนการตองหามเชนกัน ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด ๕ ป
เปนบทบัญญัติที่ตัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่อยูในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
จะพึงมี ผูที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งนอกจากไมอาจใชสิทธิเลือกตั้งแลว ยังเสียสิทธิอื่น ๆ อีกหลายประการ
เชน สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สิทธิรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สิทธิเขาชือ่ รองขอให
รัฐสภาพิจารณากฎหมายดวย เปนตน สิทธิของผูถูกตัดสิทธิจึงต่ํากวาประชาชนทั่วไป จึงเปนการตัดสิทธิ
ทางการเมืองที่เปนผลรายแกผูถูกตัดสิทธิมากกวาการถูกลงโทษปรับในคดีอาญา การลงโทษบุคคลหรือ
การกําหนดใหบุคคลตองรับผิดหรือถูกจํากัดสิทธิจะตองเปน ไปตามกฎหมาย แตกฎหมายเปน เพียง
เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม การตีความกฎหมายจะตองถือความยุติธรรมเปนหลัก ไมควรตีความ
กฎหมายใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของประชาชนที่มีอยูแลว ขณะเกิดเหตุกฎหมายซึ่งใชบังคับไดแก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๙ กําหนดวา
เมื่อพรรคการเมืองตองยุบไปเพราะกระทําผิดตามมาตรา ๖๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
จะขอตั้งพรรคการเมืองใหมหรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีกไมไดภายใน ๕ ป นับแตวันที่
พรรคการเมืองนั้น ถูกยุบ รัฐ สภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ไดอ อกกฎหมายใหผูล ะเมิดต อ กฎหมายตอ งรับ ผิด เพี ยงเทา นี้ ประชาชนรวมทั้ง กรรมการบริ หาร
พรรคการเมืองตาง ๆ ทราบวา ผลบังคับที่สังคมตองการมีเพียงเทานี้ เมื่อกรรมการบริหารพรรคกระทํา
การฝาฝน กฎหมายจนเปนเหตุใหอัยการสูงสุดซึ่งเปน ผูรองคดีนี้รองขอใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเมื่อ
ยุบพรรคแลว กรรมการบริหารพรรคจะไดรับผลรายตามมาตรา ๖๙ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับ
คํารองไวพิจารณา คณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดยึดอํานาจอธิปไตยและออกประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองฯ ฉบับตาง ๆ รวมทั้งฉบับที่ ๒๗ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี้ดวย ผูรองจึงยื่นคํารองเพิ่มเติม
ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค คดีนี้หลังจากถูกยื่นคํารองขอใหยุบพรรค ผูถูกรอง
และกรรมการบริหารพรรคมิไดกระทําการอันฝาฝนหรือตองหามตามกฎหมายอีก การบัญญัติกฎหมาย
หรือการตีความกฎหมายใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดเพิ่มขึ้นอีกหลังจากกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ไดยุติไปนานแลว ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ไมเปนธรรมอยางยิ่ง และไมเปนประโยชนแกสังคม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รวมทั้งประเทศชาติ จึงเห็นวาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ไมมีผลยอนหลัง
เปนผลรายแกกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองทั้งสาม
จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ (๑) (๓) และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรอง
ที่ ๓ ตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก
นายปญญา ถนอมรอด
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๔๙
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๔๙
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคแผนดินไทย
เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๔๙
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคไทยรักไทย
เรื่อง อัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย

ผูถูกรอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

อัยการสูงสุดยื่นคํารองรวมสามคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่องจากพรรคพัฒนาชาติไทย
และพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนกรณีที่ตองดวยตาม
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ คดีอยูใน
ระหวางที่พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ประกาศให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
โดยใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงดวย และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดา
การใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยู
ในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจ
และความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตอมา พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดิน ไทย
และพรรคไทยรักไทย ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณา
คํารองทั้งสามเขาดวยกัน เนื่องจากมีขอเท็จจริงเกี่ยวพันกัน โดยใหเรียกอัยการสูงสุดวา ผูรอง และใหเรียก
พรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา
ผูถูกรองที่ ๓
คํารองที่หนึ่ง เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๔๙ ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมือง
มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนั งสือ พรอ มหลั กฐานเพื่ อขอให ผูรอ งพิจ ารณาดํา เนิน การ
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ในวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ต อ มา วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๔๙ นายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยรองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร
ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงษไพศาล กรรมการบริหารพรรคในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๑
สมคบกับเจาหนาที่ของผูถูกรองที่ ๒ และเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และวาจางใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ สงสมาชิก
พรรคลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑที่จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว ตามมาตรา ๗๔
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาเห็นวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
เปนการกระทําในฐานะเปนตัวแทนของผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันอาจเปนภัย
ตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
เปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไดสงพยานหลักฐานพรอมสําเนาการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อใหผูรองพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ตอไป
ผูรองพิจารณาพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว สรุปขอเท็จจริงไดวา
(๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไดแจงกับนายบุญาบารมีภณ หรือบุญอิทธิพล ชินราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วา จะชวยคาใชจาย
ในการลงสมัครทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐ ลานบาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เปนสําคัญ ตอมา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ
ที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ไดมอบเงินคาใชจายจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ใหแ กนางฐัติมา ภาวะลี สมาชิกพรรคและผูประสานงานพรรคผูถูกรองที่ ๓ สําหรับเปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขัน กับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียว
ไดคะแนนไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมา ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินจํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ใหนางฐัติมาเพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน และในวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ มอบเงินใหนางฐัติมาอีกจํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ รวมเงินที่นางฐัติมาไดรับจากพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์
รวม ๓ ครั้ง เปนเงินทั้งหมด ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
(๒) พลเอก ธรรมรักษ รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และนายพงษศักดิ์ รองเลขาธิการ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ สําหรับเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณี
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวไดคะแนนไมถงึ รอยละ
ยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข
และนายธีรชั ยหรือ ตอย จุลพัฒ น คนสนิท ของพลเอก ธรรมรักษ เป น ตัวแทนติดต อมอบเงิน ให
นายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หลายครั้ง โดยเริ่มติดตอที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อใหตัดตอขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ กรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ยังไมครบเกาสิบวัน แกไขใหครบเกาสิบวัน นอกจากนี้ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกับ
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย มอบเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวไปใหนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการนําสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ตอมา วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีซึ่งเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ นําเงินไปใหนายชวการ
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นับใสซอง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมอบใหผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไป ๓๓ ซอง
ที่เหลือแบงกันในผูรวมงาน ตอมา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ใหนายชวการเพื่อใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ นําไปเปนคาใชจา ย
ใหแกผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๗ คน ทั้งนี้ มีขอตกลงวาเมื่อสมาชิก
ของผูถูกรองที่ ๒ ไดลงสมัครรับเลือกตั้งแลว ใหน ายชวการนําหลักฐานสําเนาใบเสร็จรับเงิน และ
หนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้งไปรับเงิน คาใชจายเพิ่มเติมจากพลเอก ธรรมรักษ นายชวการ
ทําตามขอตกลง แตปรากฏวา นายชวการและนายสุขสันตไมไดรับเงินคาใชจายเพิ่มเติม จึงไปแจงขอมูล
แกนายสุเทพ และเมื่อวันที่ ๖ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงินตามที่ไดกลาวแลว นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย สุวรรณผา
เจาหนาที่คอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก
ของผูถูกรองที่ ๒ ที่ไมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ
เกาสิบวัน โดยแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ใชเลขที่และวันรับสมัครเปน สมาชิก
พรรคเดิม แลวนําชื่อตัวและชื่อสกุลของสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ คนใหม ใสแทนชื่อตัวและชื่อสกุลเดิม
ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๖๑ คน ในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในนามของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร
ผูรองเห็นวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ดังกลาว เปนการกระทํา
ในฐานะกรรมการบริหารผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีหนาที่จัดการบริหารทรัพยสินของผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการกระทําเพือ่ ประโยชน
ของผูถูกรองที่ ๑ อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูรองจึงยื่น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติมคํารองโดยขอใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรค
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ผูถูกรองที่ ๑ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
(๑) คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของผูรองในคดียุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ยึดอํานาจการปกครองประเทศและออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๓ ใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง อํานาจหนาที่และภารกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมสิ้นสุดลงไปโดยอัตโนมัติ บรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมยุติลงไปดวยเชนกัน แมภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ตาม ก็ไมมีผลใหอรรถคดีที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุติลงไปแลว
กลับมาอยูในอํานาจพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได นอกจากนี้การจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนการตั้งองคกรซึ่งมิใชศาลขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งหรือมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ
ไมเปนไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มิไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใชอํานาจตุลาการ และ
มิไดบัญญัติใหกระทําในพระปรมาภิไธย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญได
ประกอบกับในอดีตที่ผานมาไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดกําหนดใหองคกรอื่นที่ไมใชศาลมีหรือใชอํานาจ
ตุลาการ โดยเฉพาะอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง ดังนั้น มาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงขัดตอหลักนิติรัฐ
ขัดตอหลักการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมา และขัดตอประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การรองเรียนของนายสุ เทพไม ชอบดว ยระเบีย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ง วาดว ย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เนื่องจากนายสุเทพซึ่งเปนเลขาธิการ
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พรรคประชาธิป ตย ไมใ ชผู เสีย หายตามที่ กําหนดไวใ นระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง วา ดว ย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เพราะพรรคประชาธิปตยไมไดสง
ผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง และนายสุเทพไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว จึงไมเปนผูเสียหาย
ตามกฎหมาย
(๓) การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง ไมชอบดวยขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและ
การวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง ไมชอบดวยมาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจาก
การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของนายสุเทพ
ที่มีนายนาม ยิ้มแยม เปนประธาน ไมเคยแจงใหผูถูกรองที่ ๑ ไดมโี อกาสชี้แจงขอเท็จจริง ทัง้ ทีข่ อ ๔๐
วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนเสนอเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อแจงขอกลาวหาและเรียกผูถูกรองเรียนมาแจงและอธิบายขอกลาวหา พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมี
ตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบ โดยตองแจงเปนหนังสือ แตประธานคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงรับฟงเฉพาะพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปตยจัดทําและนําไปมอบใหฝายเดียว
แลวสรุปความเห็นเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดดําเนินการ
แจงขอกลาวหาแกพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งที่ประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเคยใหความเห็นตอประธาน
กรรมการการเลือกตั้งตามบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ วา ตองใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑
มีหนั งสื อชี้ แ จงข อเท็จ จริ งและแสดงหลัก ฐาน รวมทั้ งต อ งให โอกาสผู ถูก รองที่ ๑ ไปให ถอ ยคํ า
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไมไดใหโอกาสดังกลาวแก
ผูถูกรองที่ ๑ สวนกรณีที่พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ไปใหถอยคําแลวนั้น บุคคลทั้งสอง
ไมใชหัวหนาพรรค ไมไดเปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๑ ที่บุคคลทั้งสองไปใหถอยคําเนื่องจากไดรับเชิญไป
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ในฐานะพยาน ไมใชใ นฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๑ กรณีนี้จึงถือไมไดวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งการใหสัมภาษณ
ตอสื่อมวลชนของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ไมถือวาเปนการใหถอยคําตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเชนกัน ในสวนที่
ผูรองอางขอ ๑๔ และขอ ๑๙ แหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๖ วา ผูถูกรองที่ ๑ มีสิทธิยื่นคําชี้แจงภายใน ๑๕ วัน ตอศาลรัฐธรรมนูญได และมีสิทธิ
อา งบุ คคลหรื อหลัก ฐานอื่น เป น พยานหลัก ฐานรวมทั้ งมี สิท ธิ ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ยวข องได นั้ น
ขอกําหนดดังกลาวเปนขั้นตอนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนคนละเรื่อง
และคนละขั้น ตอนกับการที่ตองดําเนิน การในชั้น สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไมทําคําวินิจฉัยชี้ขาดคํารองเรียนเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการ
การเลือกตั้งทุกคนที่วินิจฉัย ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ แมวามาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะใชคําวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน”
แตที่จะปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ไดนั้น ก็ตอเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองมีมติวา ผูถูกรองที่ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๖๖ เสียกอน เพราะคําวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน”
มิใชเปนการใหอํานาจแกนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาวินิจฉัยไดเอง เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
มิไดดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมี
อํานาจแจงเรื่องใหผูรองดําเนินการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และผูรองไมอาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
(๔) เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิน้ สุดลง สงผลให
บรรดากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน อัน สิ้น สุดลงดวย มีผ ลใหการกระทําอัน เปน เหตุยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น
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สิ้นสุดลงดวย และมีผลใหการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น ไมเปน
ความผิดตอไป เมื่อการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาและนํามาเปนคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
เปนการกระทําที่อาศัยเหตุอันเกิดจากการกระทําตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เหตุแ หงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตองยุติแ ละสิ้น สุดลงดวย
แมตอมาเมื่อวั น ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป แตประกาศฉบับดังกลาวคงมีผลเพียงเพื่อให
พรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปเทานั้น และแมตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๗ วา
การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยั ง ให มีผ ลใช บัง คั บต อไปจนกว า จะมีก ฎหมายแกไ ขเพิ่ ม เติม หรือ ยกเลิก ก็ต าม
แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีผ ลใชบังคับใหม
เริ่มตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันประกาศเปนตนไป และจะนําพระราชบัญญัติดังกลาว
เปนฐานในการดําเนินคดีซึ่งมูลคดีเกิดขึ้นกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ไมได สวนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหมีผลใชบังคับ
ตอไป การกระทําที่ผูรองกลาวหาผูถูกรองที่ ๑ ในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมเปน
ความผิดอีกตอไป การกระทําตามที่ผูรองอางมาเปนเหตุเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งอาศัย
มูลเหตุที่เกิดจากการสงผูสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น เมื่อกฎหมายยกเลิกไปแลว
ยอมมีผลใหการกระทําที่ผูรองนํามาเปนเหตุยื่นคํารองในครั้งนี้ยุติและสิ้นสุดลงดวย
(๕) เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจออกกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก
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ดังกลาว คงมีแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐ ธรรมนูญฯ เทานั้น ที่หามมิใหบุคคล
ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคลองกับมาตรา ๖๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การจะยุบพรรคการเมืองไดจึงตองเปนไปตามมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว การที่มาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติการกระทําของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบเพิ่มเติมไวถึง ๔ เหตุ
โดยการเพิ่มเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งผูรองอาศัยเหตุตาม (๓) มารองใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนการกําหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญกําหนด ทัง้ เปน
บทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญรับรองไว อีกทั้งยังขัดหรือแยงตอมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
มาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขัดหรือแยง
ตอมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญตามที่มาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว มาตรา ๖๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมเปนไปตามมาตรา ๒๙
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ เปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
(๖) กรณีที่พรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนการกระทําเดียวกันกับการกระทําตามที่ระบุ
ในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือใชสิทธิ
และเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
อัยการสูงสุดไมมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําการดังกลาวตามนัยมาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อัยการสูงสุดมีอาํ นาจเพียง
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกกระทําการดังกลาวเทานั้น ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก
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ของรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการดังกลาวแลว
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองไดตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
มาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขัดหรือแยง
ตอมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๗) การยุบพรรคการเมืองเปนการทําใหสภาพความเปนบุคคลของพรรคการเมืองตามกฎหมาย
สิ้นสุดลง ทําใหสมาชิกภาพของมวลสมาชิกสิ้นสุดลง จึงเทียบไดกับการลงโทษทางอาญา จึงตองตีความ
กฎหมายอยางเครงครัด ไมควรตีความโดยการขยายความเพื่อลงโทษพรรคผูถูกรองที่ ๑ การกระทําของ
กรรมการบริหารพรรคมิใชการกระทําของพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ กรณีที่จะถือวาเปนการกระทํา
ของพรรคการเมืองและถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอัน อาจเปนภัยตอความมั่น คงของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา
หัวหนาพรรคการเมืองสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจในการกระทํานั้น หรือเปนการกระทําของหัวหนา
พรรคการเมืองเอง ดังจะเห็นไดจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดแยกการกระทําของหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่เปนความผิดและตองรับโทษแยกตางหากจากการกระทําของพรรคการเมือง การกระทําที่ผูรองอาง
เปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น เปนการกระทําในฐานะสวนตัว ไมปรากฏขอเท็จจริงวา พันตํารวจโท
ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถกู รองที่ ๑ เปนตัวการ สนับสนุน หรือสงเสริม รูเห็นเปนใจใหพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไปกระทําการตามคํารองแตอยางใด
(๘) การกระทําที่ผูรองกลาวหาไมเขาหลักเกณฑที่อาจสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา
๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เนื่องจากคําว า “ลม ลางการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ตริยทรงเปน ประมุข ”
ในมาตรา ๖๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หมายถึง การกระทําเพื่อใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิ้นสุดลง แลวใชการปกครองอยางอื่น สวนคําวา
“เพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญนี้” หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
การกระทําที่มาตรา ๖๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติเปนเหตุยุบพรรค คือ กระทําการ
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
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ประชาชนนั้น เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง หรือการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรตามคํารองซึ่งเปน เพียงการฝาฝน กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งหรือกฎหมายวาดวย
พรรคการเมือง จึงไมถือเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และไมไดเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แมแตมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่ไดบัญญัติบทลงโทษกรณีหัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดใหพรรคการเมืองกระทําการใดฝาฝนนโยบาย
พรรคการเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมืองอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญไว ก็ไมถึงขั้นยุบพรรคการเมือง แสดงใหเห็น วา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดระดับความรายแรงของการกระทํา
ของพรรคการเมืองและผูบริหารพรรคการเมืองไวเปนลําดับขั้น เพื่อปองกันมิใหยกเหตุอันเปนการกระทํา
ผิดเล็กน อยขึ้ น อา งเพื่อใหยุบ พรรคการเมือง เพราะหากพรรคการเมือ งถูก ยุบ ไดโ ดยง ายเนื่องจาก
การกระทําของผูบริหารพรรคบางคน ยอมมีผลกระทบอยางมากตอสมาชิกของพรรคการเมืองผูซึ่งไมมี
สวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคนั้นเลย
(๙) มีเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจไมควรสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากมาตรา ๖๓
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดบังคับเปนเด็ดขาดให
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในทุกกรณี
(๑๐) ผูรองไมอาจอางประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ เปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคได เพราะขอ ๓
ของประกาศคณะปฏิรูปดังกลาวกําหนดวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น
มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” คําวา “การกระทําตองหาม” ตามพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ระบุในประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ดังกลาว คือ “การหามกระทําการ” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ วาด วยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทา นั้น ส วนมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติให “การกระทําการ” ซึ่งไมใชขออางที่ผูรองอางเปนเหตุ
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูรองจึงนําประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ มาใชบังคับกับเรื่องพิจารณานี้ไมได
(๑๑) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ไมมีผลยอนหลังใชบังคับแกคดีของผูถูกรองที่ ๑ ได เนื่องจาก
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ที่เพิ่มเติมบทกําหนดโทษเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่มาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดไวแตเดิม โดยการใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีกําหนดหาป เปนการตรากฎหมายใหมีผลบังคับยอนหลังเปนผลรายแกบุคคล
ที่เปน กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งขัดตอหลักนิติรัฐ เปน การเลือกปฏิบัติที่ไมเปน ธรรม
ขัดตอหลักสากลทางอาญา ไมเปนไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕
และฉบับที่ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง ดังนั้น ถาพรรคการเมืองถูกยุบเพราะไมดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๖ ผูเคยดํารงตําแหนงผูบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะไดรับโทษก็เพียงเทาที่บัญญัตไิ วใน
มาตรา ๖๙ เทานั้น
(๑๒) การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่มีสวนเกี่ยวของตามขอกลาวหาลาออกจาก
การเปนกรรมการบริหารพรรค และการที่พันตํารวจโท ทักษิณ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ โดยการพนจากตําแหนงดังกลาว
เกิดขึ้นกอนวันที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวได
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา ผูถูกรองที่ ๑ และกรรมการ
บริหารพรรคทั้งสองคนไมไดกระทําการตามที่ผูรองกลาวหา โดยสรุปไดดังนี้
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(๑) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ จริง ก็ไมใชการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แตเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ เอง ทั้งนี้เพราะเขตเลือกตั้ง
ในภาคใต พรรคการเมืองรวมฝายคานมีคะแนนนิยมดีกวา เมื่อพรรคการเมืองรวมฝายคานประกาศไมสง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคอื่นซึ่งลงสมัครแขงขันกับ
ผูถูกรองที่ ๑ จึงมีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งสูง นอกจากนี้ ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวา กรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๑
ผูใดเขาไปเกี่ยวของกับการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ แตอยางใด ตามคํารอง
ที่อางวา มีการติดตอจะใหน ายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตนายชวการ
ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เพิ่งพบพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศกั ดิ์
ที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และตนเพิ่งรูจักกับนายบุญทวีศักดิ์
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่นายชวการอางวาไปชี้แจงเรื่องการตัดตอพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง
ชื่อผูเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตอพลเอก ธรรมรักษ เมื่อวัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ จึงรับฟง
ไมไดวา พลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิก
ของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูรองอาง สวนที่นายสุขสันตใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ นําแผนบันทึกขอมูลจากเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาใหนายสายัณห เจียมสวัสดิ์
เพื่อแกไขขอมูลสมาชิกพรรคในแผน บันทึกขอมูลที่โรงแรมกานตม ณี แลวนายบุญทวีศักดิ์นําแผน
บันทึกขอมูลไปคืนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา
๒.๐๐ นาฬิกา นั้น ขัดแยงกับรายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ที่ระบุวัน เวลา ครั้งสุดทายที่มีการบันทึกในฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ คือวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา จึงเชื่อถือไมได
(๒) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยง
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหารพรรค
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ผูถูกรองที่ ๑ ไมไดจายเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๒ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ผูรองฟงขอเท็จจริงจากคําใหการของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรี นายธีรชัย
และนายทวี พาไปพบพลเอก ธรรมรักษ ที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อพูดเรื่องตัดตอพันธุกรรม
ซึ่งขัดกับคําใหการของนายพงษศ รี นายธีรชัย และนายทวี ที่ยืน ยันวา ในวันนั้นทั้งสี่คนไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษ และไมไดขึ้นไปที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และเหตุการณที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการใหการขัดกับนายธีรชัยและนายทวีที่ยืน ยันวา วันดังกลาว
ไมไดพบพลเอก ธรรมรักษ และไมไดรับเงินตามที่กลาวอางแตอยางใด เพราะพลเอก ธรรมรักษ
ไมจําเปนตองเรียกนายชวการใหไปรับเงินเพียงจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่กระทรวงกลาโหมและไมมี
เหตุผลที่ตองจายเงินดวยตนเอง สวนภาพที่นายสุเทพนําเสนอตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงนั้น เปนภาพที่มีการตัดตอลําดับภาพขึ้นใหม และจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการ
ถาจะมีการสนับสนุนเงินเปนคาใชจายในการสมัครแกผูถูกรองที่ ๒ นาจะสนับสนุนเฉพาะการสมัคร
ของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เทานั้น แตนายชวการกลับอางวา เงินที่ไดรับจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น
เปนคาใชจายของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๒ จึงขัดกับเหตุผลที่ผูรองอางวา ผูถูกรองที่ ๑
วาจางพรรคเล็กใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่คาดวาจะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ นายทวีก็เปนเพียงผูสื่อขาวอิสระที่เคยเอาขาวสถานการณทางภาคใตไปให
พลเอก ธรรมรักษ เทานั้ น มิไดเ ปน คนสนิ ทของพลเอก ธรรมรักษ แตอยางใด สวนเหตุการณ
ที่โรงแรมกานตมณี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการวา นายชวการกับพวก รวมกัน
นับเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ ที่นายทวีกับพวกนํามาให ใสซอง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท แลว นายธีรชัย
มอบใหแกผูสมัครรวม ๓๘ ซอง ซึ่งขัดกับคําใหการของนายทวีและนายพงษศรีที่ยืนยันวา ไมไดนาํ เงิน
จํานวนดังกลาวมอบใหแกนายชวการ ทั้งไมปรากฏวาเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากผูใด อีกทั้งจํานวนเงิน
ที่อางมีความไมสอดคลองกับจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีเพียง ๓๑ คน
ประกอบกั บ ผู ส มั ค รของผู ถู ก ร อ งที่ ๒ เช น นายปฏิ พั ฒ น เกี ย รติ ธี ร วิ ชั ย นายชารั ต น มณี ศ รี
นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ และรอยตํารวจเอก เสงี่ยม สําราญรัตน ไมมีผูใดใหการวาไดรับเงินคนละ
๒๐,๐๐๐ บาท ที่โรงแรมกานตม ณี รวมทั้งที่น ายชวการใหการวา เมื่อวันที่ ๘ มีน าคม ๒๕๔๙
นายทวีนําเงินไปมอบใหนายชวการจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เปนคาสมัครของผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒
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ที่จะลงสมัครที่จังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน ก็ขัดกับคําใหการของนายทวีที่วา
ไมมีเหตุที่ตองนําเงินมาใหแกนายชวการซึ่งไมมีฐานะและตําแหนงหนาที่ในพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนที่
จะมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์ซึ่งเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีอํานาจในการสงคนลงสมัครโดยตรง
สวนเรื่องการโอนเงิน เขาบั ญชีข องนายสุข สัน ต ที่ธนาคารกสิก รไทย สาขานครพนม ในวัน ที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อเปนคาสมัครผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นอีก ๗ คน นั้น วันดังกลาวเปน
วันสุดทายของการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น คําใหการของนายชวการ
และนายสุขสันตเปนเพียงการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น
(๓) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ ในขอที่นางฐัติมา ภาวะลี ใหการตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในการประชุม ของพรรคการเมืองที่อาคารวุฒิสภา
เมื่ อวั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ พัน ตํา รวจโท ทั กษิ ณ หั ว หน าพรรคผู ถู กร องที่ ๑ แจง กั บ
นายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วาจะชวยคาใชจายในการสงคนลงสมัครรับเลือกตั้งทุกพรรค ๆ ละ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญนั้น หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยแจงหรือกลาววา จะชวยคาใชจายดังกลาวแกพรรคการเมืองใด และเปนไปไมได
ที่จะแจงตอหัวหนาพรรคการเมืองจํานวนมากถึง ๑๕ พรรค ซึ่งรวมประชุมกัน สอดคลองกับคําใหการ
ของนายบุญอิทธิพลฯ และนายณัฐพรหม นุสติ หัวหนาพรรคกฤษไทยมั่นคง วา พันตํารวจโท ทักษิณ
ไมไดพูดเรื่องการสนับสนุนเงินใหแกพรรคการเมืองอื่นแตอยางใด สวนที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค และพลโท
ผดุงศักดิ์ ผูใตบังคับบัญชาและเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ มอบเงินใหนางฐัติมา รวม ๓ ครั้ง
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ เพื่อลงแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ นั้น นางฐัติมาเปน บุคคลที่
นายสุเทพทั้งขมขู หลอกลวง จางวาน ใหคํามั่นสัญญา เพื่อใหนางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อปรักปรําและใสรายพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งตอมานางฐัติมาใหการตอ
พนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วา คําใหการชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง และตามบันทึกที่ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยเปนไปตามเอกสารที่นายสุเทพจัดเตรียมไวให
โดยนายสุเทพเสนอเงินใหจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะใหอีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมเสนอตําแหนง
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ทางการเมืองในพรรคประชาธิปตย รวมทั้งจะใหนางฐัติมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตกรุงเทพมหานครดวย คําใหการของนางฐัติมาจึงรับฟงไมได
(๔) ประเด็นสรุป ผูถูกรองที่ ๑ เห็นวา ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑
ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งยอมจะไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาดและ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดอยูแ ลว ไมจําเปนที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองจางผูถูกรองที่ ๒
หรือผูถูกรองที่ ๓ ใหสงผูสมัครเขาแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ สงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง และหากมีปญหาเกี่ยวกับการทําหนาที่ขององคกรกรณี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบ ๕๐๐ คน ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ขอกลาวหา
ของผูรองจึงขัดตอเหตุผลและรับฟงไมได ประกอบกับมีพยานบุคคลที่เปนผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ ยืนยันในชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ผูสมัครของพรรคทั้งสอง
จํานวนมากออกคาใชจายเอง เพราะมีความมั่น ใจวาจะไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในการเลือกตั้งคราวนี้ เนื่องจากพรรคฝายคานไมสงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผูถูกรองที่ ๑ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สอง เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๔๙ ผูรองยื่นคํารองฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํ า ร อ งแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ร อ ง ฉบั บ ลงวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ ว า ผู ถู ก ร อ งที่ ๒
เปนพรรคการเมือง มีนายบุญทวีศักดิ์ เปนหัวหนาพรรค และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๙ คน
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอเท็จจริงจากหลักฐาน
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ เลขาธิการ
พรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีการทุจริตในการรับสมัครการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารของผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนใหผูถูกรองที่ ๒ จัดหา
ผูสมัครรับเลือกตั้งลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรคฝายคาน
ลงสมัคร เพื่อจะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละ
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ยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น โดยการกระทําของกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบ
กับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอระบอบประชาธิปไตย
อยางชัดเจน นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาเห็นวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนการกระทําในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการกระทําอันอาจเปนปฏิปก ษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และอาจ
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อัน เป น การฝา ฝ น มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และไดแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗
ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลวเห็น วา
นายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก
ของผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลนายทะเบียนพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และออกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองอันเปนเท็จ สงบุคคลที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมถึงเกาสิบวันลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ แสดงวา ผูถูกรอง
ที่ ๒ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือ
ความสงบเรี ยบรอยหรือศี ลธรรมอัน ดีข องประชาชนอัน เปน การฝ าฝน มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูรองจึงยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐ ธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติมคํารองโดยขอใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ที่ ๒ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงขอกลาวหาไดวา
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย
ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชอบดวย
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
เนื่องจากไมเปดโอกาสใหผูถูกรองที่ ๒ ไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบกับการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมปรากฏวา ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกคนที่วินิจฉัยชี้ขาด จึงมีผลใหผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ได
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง
ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา ผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคไมไดกระทําความผิด
ตามที่ผูรองกลาวอางแตอยางใด และนายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักกับนายอมรวิทย เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมากอน อีกทั้งไมเคยเสนอเงินหรือสิ่งของเพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อ
สมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่คํารองกลาวอาง เนื่องจากวันและเวลาที่ผูรองกลาวหานั้น นายบุญทวีศักดิ์
อยูตางจังหวัด และไมมีหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นวา นายบุญทวีศักดิ์เกี่ยวของในการกระทําดังที่
กลาวหา สวนกรณีการรับเงินจากกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น นายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจัก
และไมเคยรับเงินจากบุคคลดังกลาว ประกอบกับผูถูกรองที่ ๒ ก็ไมเคยมีการมอบอํานาจใหกับบุคคลใด
ไปดําเนินการตามที่ถูกกลาวหาแตอยางใด
ผูถูกรองที่ ๒ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สาม เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๔๙ ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํารองแกไขเพิ่ม เติม คํารอง ฉบับลงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วา ผูถู กรองที่ ๓ เป น
พรรคการเมือง มีนายบุญอิทธพล เปนหัวหนาพรรค และมีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๗ คน
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗
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แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอเท็จจริงจากหลักฐาน
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ เลขาธิการ
พรรคประชาธิปตยรองเรียนวามีการทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหาร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่นแยกยายกันไปจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัคร
แขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหา
ในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น
การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมืองตาง ๆ ตามคําบงการหรือคําสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง
ของผูถูกรองที่ ๑ ในหลายสิบเขตเลือกตั้งไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบตามที่กฎหมายกําหนด มีการ
ปลอมแปลงเอกสารการทําทะเบียนสมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทําของผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตย
กาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน นายทะเบียน
พรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นวา การกระทําของนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
ที่ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเพื่อนําไปเปน
หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะตัวแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนความผิดฐานสนับสนุน
ผูสมัครใหกระทําความผิดฐานสมัครรับเลือกตั้งโดยรูวาตนเองไมมีสิทธิรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และเปนความผิดฐานแจงขอความ
อันเปนเท็จแกเจาพนักงานและแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ ตามมาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา เปนการกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญและเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดต อ
กฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแจงเรื่อง
และสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อใหผูรองดําเนินการตามมาตรา ๖๗
ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลวเห็น วา
การกระทําของนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา
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ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๒ ไดดําเนินการรับเงินสนับสนุน
จากพลเอก ไตรรงค หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท
ผดุงศักดิ์ ผูชวยหัวหนาทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหาร
ผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการจัดสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงที่จะไมตอง
ไดคะแนนเสียงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง และนายบุญอิทธิพลหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมารวมกันจัดทํารายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเกินกวาเกาสิบวัน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูสมัครผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยง
ที่จะไมตองไดคะแนนเสียงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ที่ถูกเปน มาตรา ๗๔) ยอมแสดงวาผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการ
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อันเปน การฝาฝน มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถู กร อ งที่ ๓ ตามมาตรา ๖๗ แหง พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอแกไขเพิ่มเติมคํารองโดยขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๓ มีกําหนดเวลาหาป นับ แตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศ
คณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๓ ยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําชี้แ จง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย
๑. คํารองนี้ไมมีมูล เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคําสั่งเพิกถอนผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จัด
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ แลวเพราะเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มูลคดี
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ที่เกิดขึ้น จากการกระทําผิดของพรรคการเมืองที่ฝาฝนกฎหมายและถูกดําเนิน คดี จึงสิ้น ไปจะนําเหตุ
ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมได
๒. การกระทําที่ ถือเปน การกระทํ าของพรรคการเมือ งตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ตองกระทําโดย
คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคมอบหมายใหกระทําการแทน บุคคลที่ผูรองกลาวอางวา
ไปรับเงินจากผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ไมใชกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๓ และ
ไมไดรับมอบหมายจากผูถูกรองที่ ๓ ใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว จึงไมมีอํานาจกระทําการใด
แทนพรรค ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของนางฐัติมาและนายพันธมิตรเปนการกระทําสวนบุคคล ไมใชเปน
การกระทําเพื่อประโยชนของพรรค
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง
ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
โดยอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานโครงการ ปงบประมาณ
๒๕๔๙ จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท โดยประธานที่ประชุมนําเสนอใหผูถูกรองที่ ๓ นําเงินที่ไดรับ
อนุมัติไปสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน ๑๐ คน เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน
และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน สวนผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคคนอื่น จํานวน ๑๑๖ คน
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนด ใหรับผิดชอบดวยตนเองรวมกับคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ การที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นวา ผูถูกรอง
ที่ ๓ รับเงิน สนับสนุน จากผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง เปน เงิน จํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น
ขอชี้แจงวา ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดมสี วนเกี่ยวของกับการรับเงินดังกลาวเลย สวนขอกลาวหาที่วา มีผูสมัคร
รับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ บางคน เชน นายอุทัย นามวงศ ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงวา รับเงิน คาสมัครและคาใชจายจากผูถูกรองที่ ๓ ก็รับฟงไมได เนื่องจากนายอุทัยเปน
เครือขายของพรรคประชาธิปตยใ นการสรางสถานการณเพื่อลมการเลือกตั้ง และนายอุทัยเปนบุคคล
มีความรูถึงระดับปริญญาเอกจากตางประเทศแตอางวาถูกหลอกใหกระทําความผิด ขอกลาวหาคงเปนเพียง
เพื่อโยงความผิดไปถึงผูถูกรองที่ ๑ ใหถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และ
มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
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สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เทานั้น นอกจากนี้ ที่นางฐัตมิ าใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอ เท็จจริงวา เมื่อ วัน ที่ ๒๗ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ หั วหนาพรรคผู ถูกรอ งที่ ๓
รวมประชุมการใหสัตยาบันรวมกับพรรคการเมืองอีก ๑๕ พรรค และเลาใหฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะชวยคาใชจายทางการเงินในการสงผูสมัครของพรรคการเมืองทุกพรรค
พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดกลาวในการประชุมถึง
เรื่องงบประมาณที่จะชวยสนับสนุนในการเลือกตั้งแตอยางใด เรื่องที่นางฐัติมาใหการจึงไมเปนความจริง
และขอกลาวหาที่วา นายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนั้น ผู ถูกรองที่ ๓ ชี้แ จงวา ตามขอบังคับของผูถูกรองที่ ๓
สมาชิกพรรคของผูถูกรองที่ ๓ มี ๓ ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิก
สมทบ ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ซึ่งเปนผูสมัครระบบแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และระบบแบงเขตเลือกตั้งอีก ๑๒๑ คน รวม ๑๒๖ คน
นั้น มีคุณสมบัติเปน สมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ตามมาตรา
๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทุกคน สวนใหญรับเปนสมาชิก
ในการประชุมพรรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๓ มีใบสมัคร
สมาชิกของผูสมัครดังกลาวเปนหลักฐาน แตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ นั้น ผูสมัครในนามผูถูกรองที่ ๓ มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพียง ๑๐ คน เปน ผูสมัคร
ในระบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และระบบแบงเขตเลือกตั้ง ๕ คน สวนอีก ๑๑๖ คน ซึ่งเปนผูสมัคร
ในระบบแบงเขตเลือกตั้ง ไมไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูสมัคร เนื่องจากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
เขตเห็นวา ไมไดเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจากไมมีรายชื่อผูสมัครดังกลาวในรายงานสมาชิก
เพิ่มหรือลดในรอบป (แบบ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗) ของผูถูกรองที่ ๓ ประจําป ๒๕๔๘ ซึ่งในรายงาน
ดังกลาวผูถูกรองที่ ๓ รายงานเพียงวา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีสมาชิกจํานวน ๒๙,๓๐๖ คน
ในรอบปที่ผานมาคือป ๒๕๔๘ ณ วันที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๓ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จํานวน ๗๐๐ คน และมีสมาชิกลดลงจํานวน ๓๑ คน และมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๕ คน เหตุที่
ไมมีรายชื่อผูสมัครดังกลาวในรายงานสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบปของผูถูกรองที่ ๓ ประจําป ๒๕๔๘
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เนื่องจากสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๑๒๖ คน นั้น เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ที่รับแทนกัน เปน การปรับคนใหมเขามาแทนคนเกาที่ตองปรับออกไป ผูถูกรองที่ ๓ จึงไมไดแจง
รายชื่อสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป อันเปน การดําเนินการ
ตามขอบังคับของผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมีรายชื่อ
บุคคลดังกลาวเพราะผูถูกรองที่ ๓ ไมไดสง ผูถูกรองที่ ๓ เพียงแตจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไว
ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น
การออกหนั ง สื อ รั บ รองให แ ก ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของผู ถู ก ร อ งที่ ๓
โดยนายบุญอิทธิพลหรือบุญาบารมีภณ เพื่อใหผูสมัครนําไปเปน หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง
จึงกระทําไปดวยความถูกตองและเปนจริง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาเบิกความตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
ถึงวัน ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๔ นัด ซึ่งเปน พยานฝายผูรอง รวม ๓๖ ปาก เขาไตสวน
รวม ๗ นัด เปนพยานฝายผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓๐ ปาก และพยานฝายผูถูกรองที่ ๒ รวม ๕ ปาก
และพยานฝายผูถูกรองที่ ๓ รวม ๒ ปาก เขาไตสวนรวม ๗ นัด
เมื่อพิจารณาคํารองและคํารองเพิ่มเติมของผูรอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาและคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เพิ่มเติมของผูถูกรองทั้งสามแลว มีประเด็นขอกฎหมายที่ตองวินิจฉัยกอน รวมหกประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่ผูถูกรองที่ ๑ อางเปนปญหาขอกฎหมายวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
มิใชศ าลหรือผูใชอํานาจตุลาการ และมิไดกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย จึงไมมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา ในทางหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป เมื่อเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
ยึดอํานาจขึ้น แมจะเห็น วาเปนการกระทําที่ไมเปน ไปตามกฎหมาย แตหากผูกระทําการปฏิวัติหรือ
รัฐ ประหารยึดอํานาจไดสําเร็จโดยปราศจากการขัดขวางจากประชาชนในที่สุด หรือ ประชาชนให
การยอมรับ ก็จะมีผ ลเปน การเปลี่ยนคณะรัฐบาล โดยใชกําลังทหารและหรือเจาหนาที่ของรัฐเปน
เครื่องมือบังคับใหรัฐบาลตองออกไป และทําใหผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารไดอํานาจรัฐที่เรียกวา
รัฏฐาธิปตยจากการกระทํานั้น จนกวาจะมีการใหรัฐธรรมนูญเพื่อจัดองคกรของรัฐและการปกครอง
ประเทศขึ้นใหม ดังนั้น ประกาศหรือคําสั่งของผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารที่ออกมาใชบังคับตลอด
ชวงเวลาที่ยังมิไดมีการใหรัฐธรรมนูญขึ้นใหม หากประกาศหรือคําสั่งเหลานั้นมีลักษณะเปนคําสั่งที่มี
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ผลเปน การบังคับทั่วไป ก็จะเปนประกาศหรือคําสั่งที่เปนกฎหมาย สําหรับในการที่ผูถูกรองอางวา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมใชศาล จึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองนั้น
เห็นวา ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรและรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นจะ
ขัดหรือแยงไมไดนั้น อํานาจหนาที่ขององคกรทั้งหลาย ไมวาจะเปนองคกรซึ่งเปนสถาบันทางการเมือง
หรือองคกรอื่นใดที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญยอมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งในกรณีขององคกร
ที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ (Control of constitutional legality)
อันเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งในหลายประการที่จะแสดงใหเห็นวาประเทศนั้น ๆ มีการปกครอง
ในระบบนิติรัฐ หรือไม รัฐ ธรรมนูญของประเทศตาง ๆ เหลานี้จะกําหนดใหมีองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน บางประเทศอาจเรียกวา
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ (Constitutional Court) บางประเทศอาจเรี ย กว า คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ
(Constitutional Council or Tribunal) แตองคกรเหลานี้จะมีอํานาจหนาที่ใ นการวินิจฉัยวากฎหมาย
หรือบทบัญญัติของกฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงกับรัฐ ธรรมนูญ รวมทั้งอํานาจหนาที่อยางอื่น
ซึ่งจะกําหนดไวโดยแจงชัด เชน การวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
หรือการวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรี สําหรับประเทศไทยหากไมนับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพียงฉบับเดียวแลว บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ของเราในทุกฉบับที่กําหนดเกี่ยวกับองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ
และอํานาจหนาที่อื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ จะเรียกวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เชนเดียวกับคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ
มีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญดังกลาวไดบัญญัติใ หมีการจัดตั้งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้น ประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน
ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของ
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปนตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และกําหนดไวในมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง วา บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวาการใดขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือไม ใหเปน อํานาจของ
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คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นในมาตรา ๓๕ วรรคสี่ ยังบัญญัติวา บรรดาอรรถคดีหรือการใด
ที่อยูในระหวางดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจ
และความรับผิดของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเชนนี้แลว คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงยอมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง ปญหาไมไดอยูที่อํานาจตามรัฐ ธรรมนูญ
ที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาวจะเรียกชื่อวาเปนศาลหรือไมแตอยางใด การทําหนาที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จะเป น ไปตามบทบั ญญั ติข องรั ฐ ธรรมนู ญ ตั้ง แต องคป ระกอบของคณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนูญ ที่เ ป น
ผูพิพากษาศาลฎีกาและตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากศาลยุติธรรมและศาลปกครองที่มีความเปนอิสระ
และมีระเบียบวิธีพิจารณาคดีที่เปนระบบสอดคลองกับหลักนิติรัฐทุกประการ
ประเด็นที่สอง ในประเด็นที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา พรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูยื่นหนังสือรองเรียนไมได
รูเห็นการกระทํา จึงไมใชผูเสียหายตามขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนคดีนี้ กับทั้งการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงก็ไมชอบ
ดวยระเบียบ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง และมีปญหาวาการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ชอบดว ยมาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคของผูถูกรองทั้งสามนั้นเปนการดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปน
อํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งตามกฎหมายเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีนี้อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกลาว
จึงไมเกี่ยวของกับอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะนายทะเบียนพรรคการเมือ ง
มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง จริงอยูตามมาตรา ๑๐ (๖)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะไดกําหนด
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
หรื อ ข อโต แ ยง ที่ เ กิ ดขึ้ น เกี่ย วกั บการปฏิบั ติ ต ามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แตจะตองเขาใจวา ระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะออกมาใชบังคับไดหรือไม เพียงใด นั้น ยอมสุดแลวแตเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมาย
แตละฉบับเหลานั้นวากําหนดไวอยางไร ซึ่งกรณีของมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่วาดวยเรื่องคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมือง นั้น มีขั้นตอนในการดําเนินการเปนการเฉพาะของนายทะเบียนพรรคการเมือง กลาวคือ
เมื่อความปรากฏไมวาดวยวิธีใดตอนายทะเบียนวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ก็ให
นายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ซึ่งในกรณีนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ยอมมี
อํานาจที่จะแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาในการเสนอเรื่องตออัยการสูงสุดที่จะใหมีการยุบพรรคการเมืองนั้น
อันเปนอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยแท จึงไมมีกรณีที่จะตองนําระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ง ว าด วยการสืบ สวน สอบสวน ฯ ดัง กล า ว มาใช กับ การทํา หน าที่ ข องนายทะเบี ย น
พรรคการเมือง และโดยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงไมมีปญหาที่จะตองพิจารณาวานายสุเทพ เปนผูเ สียหาย
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งแตอยางใด และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องที่อางวา
ผูถูกรองที่ ๑ นาจะไมไดรับความเปนธรรม เพราะไมไดมีโอกาสชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
ในชั้นของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ฯ หรือนายทะเบียนนั้น เห็นวา การดําเนินการตามมาตรา ๖๗
จนถึงขั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองไดนั้น กฎหมาย
จะกําหนดขั้นตอนและวิธีการไวเปนลําดับ ตามมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหลังจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
พิจารณาเห็นวา พรรคการเมืองใดมีการกระทําตามมาตรา ๖๖ ก็จะแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐาน
หากผูรองเห็น สมควรก็จะตองยื่น คํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองตอไป อันเปนไปตามระเบียบวิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การอางระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวนฯ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญว าดว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงไมใชหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการดําเนิน การตามมาตรา ๖๗ แตอยางใด และ
นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ทั้งของนายทะเบียนพรรคการเมือง และผูรองในเรื่องนี้ก็ไดมีการแตงตั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คณะบุคคลหรือที่เรียกวาคณะอนุกรรมการ ใหชวยทําหนาที่พิจารณากลั่น กรองกอนการสั่งการตาม
หนาที่ของตนอยางเปนขั้นเปนตอน จนถึงการพิจารณาของศาลหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในที่สุด
อันเปนการปฏิบัติหนาที่ในการใหความเปนธรรมอยางเหมาะสมถูกตอง จึงไมมีเหตุผลใดที่จะกลาวอางวา
การดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามกฎหมาย การที่จะอางวากระบวนการดําเนินการดังกลาวไมถูกตอง
จึงฟงไมขึ้น
ประเด็น ที่สาม ในประเด็น ขอกฎหมายที่สําคัญที่ผูถูกรองกลาวอางวา การที่รัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้น สุดลง ตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
ผูรองจะอางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมได และการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นก็ไมเปน
ความผิ ด อี ก ต อ ไป เหตุ แ ห ง การยุ บ พรรคย อ มสิ้ น สุ ด ลงไปด ว ย และการกระทํ า ที่ ผู ถู ก ร อ งที่ ๑
ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปนความผิดตอไป นั้น
ในประเด็นนี้ พิจารณาเห็นวา ปญหาที่วาเมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ จะมีผลอยางไรกับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่ใชบังคับอยูนั้น ในเรื่องนี้ โดยหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทั่วไปที่เปนที่ยอมรับและปฏิบัติกันในหลายประเทศ เห็นวา กฎหมายบางฉบับที่มีความสําคัญอยางมาก
และเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ย อ มจะต อ งสิ้ น ผลไปพร อมกั บ การยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ย
สวนกฎหมายธรรมดาทั่วไปอยางอื่น จะยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป เพื่อเปนเครื่องมือของรัฐในการ
ดําเนิน การบริหารประเทศใหเปนไปตามปกติเพื่อความสงบสุขของแผนดิน แตใ นขณะเดียวกัน ก็มี
แนวความคิดในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปอีกดานหนึ่งที่ถือวาการปฏิวัติหรือรัฐประหารมีผลเปน
การยกเลิกเฉพาะรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับอยูเทานั้น ไมมีผลกระทบถึงกฎหมายลําดับที่ต่ํากวาทั้งหลายทัง้ ปวง
ซึ่งไดตราขึ้น จากอํานาจของกฎหมายรัฐ ธรรมนูญที่มีผลสมบูรณแ ลว และในแนวความคิดดังกลาว
ในประการหลังนี้จะสอดคลองกับสิ่งที่อาจเรียกไดวาเปนประเพณีปฏิบัติที่เกิดจากรัฐธรรมนูญของไทย
ที่ผานมาโดยตลอดกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ เมื่อมีการปฏิวัติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หรือรัฐ ประหารยึดอํานาจ และยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใ ชบังคับอยูแ ลว หากคณะผูทําการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารที่ยึดอํานาจ ประสงคจะใหมีการยกเลิกในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นใด ก็จะประกาศยกเลิก
กฎหมายนั้น ๆ ใหปรากฏโดยชัดแจง อยางเชนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๐๑ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และอีกหลายครั้งตอมา
จะประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ที่ใชบังคับอยู ซึ่งเปนการยอมรับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทั่วไปที่วาการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติ หรือรัฐประหารจะไมมีผลเปนการยกเลิกกฎหมาย
ทั่วไปอยางอื่น หากผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารประสงคจะใหมีโดยยกเลิกกฎหมายใดก็จะตองประกาศ
ใหยกเลิกกฎหมายนั้นโดยชัดเจน แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จะไดนําหลักการในเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เปน กฎหมายที่มีความสําคัญอยางมากและ
เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญโดยตรงมากําหนดขึ้นไว ซึ่งอาจทําใหเห็นวา หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป
ของประเทศคงจะหันไปยอมรับแนวความคิดแรกที่วาเมื่อประกาศยกเลิกรัฐ ธรรมนูญแลว ไมเฉพาะ
รัฐธรรมนูญเทานั้น ที่สิ้นผลหากแตยังรวมถึงกฎหมายบางฉบับที่มีความสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับ
รัฐ ธรรมนูญอีกดวย แตเมื่อไดพิจารณาลักษณะของกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติ
อยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดปฏิบัติใหมีลักษณะเชนกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญของตางประเทศไม เพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะเรียกวาเปนกฎหมาย
ที่มีหลักการสําคัญเกี่ยวของโดยตรงกับรัฐธรรมนูญ โดยทั่วไปจะมีสิ่งที่สําคัญอยางนอยอีกหลายประการ
เชน จะกําหนดใหเห็นวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีฐานะที่สูงกวากฎหมายธรรมดาทั่วไป (แตต่ํากวา
รัฐธรรมนูญ) รวมทั้งมีวิธีการรางและแกไขกฎหมายนั้นยากกวาการรางและแกไขกฎหมายธรรมดาทั่วไป
ซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดมี
ลักษณะเชนที่กลาวไม ดังนั้น เมื่อคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของไทยที่ใชกันมาตลอด
กอนหนานี้แลว ตุลาการรัฐธรรมนูญจึงเห็นวา ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย การประกาศยกเลิก
รัฐธรรมนูญโดยคณะปฏิรูป ฯ ครั้งนี้ จึงมิไดมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายอื่นทั้งหลาย ไมวากฎหมาย
เหลานั้นจะเรียกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีสถานะเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
ทั่วไป จึงยังมีผลใชบังคับอยูตลอดไป สวนการที่ปรากฏวาในชวงเวลาที่อยูในระหวางการปฏิวัติหรือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รัฐประหารของคณะปฏิรูป ฯ จะไดมีประกาศของคณะปฏิรูป ฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๙ กําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่น ๆ มีผลใชบังคับหรือแมมีคําชี้แจงจากสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูป ฯ
ก็เปนเพียงการยืนยันการมีผลใชบังคับของกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง เพื่อไมใหมีปญหาเขาใจผิด
สําหรับคนที่อาจมองวาเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มิไดมีผลในทางกฎหมายที่ทําใหกฎหมาย
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการพรรคเมือง หรือ กฎหมายเลือกตั้ง ฯ ที่ประกาศคณะปฏิรูป ฯ มิได
กลาวถึง มีผลเปลี่ยนแปลงไปจากหลักกฎหมายดังกลาวแตอยางใด ขออางของผูถูกรองที่วาไมมีพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผูรองจะอางเพื่อขอยุบพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ หรือการกระทําอันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับ จึงไมอาจรับฟงได
ประเด็น ที่สี่ ผูถูกรองที่ ๑ แกข อกลาวหาว า มาตรา ๖๖ แห งพระราชบั ญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดการกระทําของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบ
ไวถึง ๔ เหตุ ซึ่งมีเพียงเหตุตามมาตรา ๖๖ (๑) เทานั้น ที่สอดคลองกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง สวนสาเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) เปนการกําหนดเกินเลยไปจากรัฐธรรมนูญ
ทั้งเกิน ความจํ าเป น และกระทบกระเทื อ นต อสาระสํา คัญแหง เสรีภาพของบุ คคลในการรวมกั น ตั้ ง
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ในประเด็นนี้ พิจารณาเห็น วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป น กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ต ราขึ้ น โดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๓๒๘
ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติวานอกจากหลักกฎหมาย
ในเรื่องพรรคการเมืองที่กําหนดอยูใ นรัฐ ธรรมนูญนี้แ ลว ในกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง ที่จะตราขึ้นนั้นอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง......ฯลฯ
(๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
และ (๓) การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง......ฯลฯ ดังนั้น การบัญญัติเหตุที่พรรคการเมืองอาจถูกยุบ
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปน
รายละเอียดที่เกิดจากสาระสําคัญที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒๘ ใหอํานาจกับฝายนิติบัญญัติที่จะออก
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนรายละเอียดในเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมือง
การดําเนินการหลังจากการจัดตั้งพรรคการเมือง รวมตลอดถึงการเลิกพรรคการเมือง ซึ่งโดยบทบัญญัติ
ในเรื่องนี้ จะเห็นไดอยางชัดแจงวา การเลิกพรรคการเมืองนั้น ยอมรวมถึงการเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
ดวยการกําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจที่รัฐธรรมนูญใหไวโดยชัดเจน จึงไมถือวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดเกิน
หรือนอกเหนือไปจากรัฐธรรมนูญตราบเทาที่ไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคล
ในการรวมตัวเพื่อการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น และคงปฏิเสธไมไดวา หากการดําเนินการของพรรคการเมือง
เปนไปในลักษณะที่จะเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองเชนนั้นคงไมใชสิ่งที่รัฐธรรมนูญไมวาของประเทศใด
เห็นวาเปนสิ่งที่พึงจะอนุญาตใหกระทําไดอยางแนนอน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมืองดังกลาวจึงสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ ดั ง นั้ น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมิใชบทบัญญัติที่เกิน
ความจําเปน และไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแตอยางใด บทบัญญัติดังกลาว จึงชอบดวยรัฐธรรมนูญ ขอกลาวอาง
ของผูถูกรองที่ ๑ ฟงไมขึ้น
สวนขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ เกี่ยวกับมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่วา มาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรอง คือ เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัด
สิทธิและเสรีภาพดังกลาวตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น เปนขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งในเรื่องนี้ความในมาตรา ๒๖๒ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ใหสิทธิเฉพาะแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐ มนตรี เทานั้นที่จะโตแยง
และตองโตแยงในขณะที่กฎหมายนั้นยังเปนเพียงรางกฎหมายที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตนายกรัฐมนตรี
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ยังไมไดนํารางกฎหมายนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเทานั้น
บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดใหสิทธิ
ผูถูกรองที่ ๑ ที่จะโตแยงในเรื่องดังกลาวไดไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ จึงรับฟงไมได
ประเด็น ที่หา ที่วา หลั กเกณฑการดํ าเนิน การมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขัด หรื อ แย ง ตอ มาตรา ๖๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ในกรณีที่พรรคการเมืองใชสิทธิแ ละเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง
ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผูรองมีอํานาจเพียงยื่น คํารองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๔๐ ต อเมื่อศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งการใหพ รรคการเมืองใด
เลิกกระทําการตามวรรคสองแลว ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การที่มาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหผูรองมีอํานาจยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองไดทันที ซึ่งไมเปนไปตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หลักเกณฑการดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึ งน าจะขั ดหรือ แยง ตอ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในประเด็นนี้ พิจารณาเห็นวา ตามมาตรา ๖๓ วรรคสองและวรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังกลาวยอมเขาใจไดเชนที่คนธรรมดาทั่วไปจะพึงเขาใจวา
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นวามีการกระทําอันเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
นี้แลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม ไดทันที
มิใ ชวาศาลรัฐ ธรรมนูญจะตอ งมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการตามวรรคสองกอน ตอเมื่ อ
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พรรคการเมืองไมเลิกกระทําการ ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะสั่งใหยุบพรรคการเมืองได การใชและตีความ
บทบัญญัติของกฎหมายจะตองคํานึงถึงเจตนารมณของบทบัญญัติใ นกฎหมาย มิใ ชมุงแปลถอยคํา
โดยไมคํานึงถึงความมุงหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ในประเด็น ที่ห ก ที่ผูถูกรองที่ ๓ กลาวอางวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองกลางมีประกาศใหยกเลิกเพิกถอนแลว ดังนั้น
จะนําเหตุที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓
ยอมไมได นั้น
พิ เ คราะห แ ล ว เห็ น ว า การที่ ศ าลปกครองกลางมี คํ า พิ พ ากษาว า การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิก
ไปแลว เปนเรื่องพิพาทในทางคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง สวนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓ ที่เปนประเด็น
ขอพิพาทในครั้งนี้ เปนเรื่องที่ผูถูกรองที่ ๓ ถูกกลาวหาวากระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
ซึ่ ง เป น กรณี ฝ า ฝ น บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๖๖ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเหตุอันอาจถูกยุบพรรค จึงเปนคนละกรณี แมจะมีสวนในการกระทํา
เกี่ยวของกันอยูก็ตาม คําวินิจฉัยของศาลปกครองจึงไมผูกพันในคดีนี้ ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้
จึงไมอาจรับฟงไดเชนกัน
ประเด็นตามคํารองทั้งสามที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา พรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาอันอาจมีคําสั่งใหยุบพรรคตามคํารองหรือไม
ข อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต น รั บ ฟ ง ได ว า ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเมื่ อ วั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ซึ่งเปนอดีตพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ประกาศไมสงผูสมัครของพรรคสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จึงมีพรรคการเมือง
พรรคใหญที่เคยมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเพียงพรรคเดียวคือผูถูกรองที่ ๑ และมีพรรคการเมือ ง
ขนาดเล็กหลายพรรคที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เปนหัวหนาพรรค พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนรองหัวหนาพรรค และนายพงษศักดิ์
รักตพงศไพศาล เปนรองเลขาธิการพรรค พรรคผูถูกรองที่ ๒ มีนายบุญอิทธิพล หรือบุญาบารมีภณ
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ชินราช เปนหัวหนาพรรค ซึ่งแตละพรรคดังกลาวไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยที่
มาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙
จํานวน ๑๐๐ คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จํานวน ๔๐๐ คน
และมาตรา ๑๐๗ (๔) ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไวประการหนึ่งวา เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน นอกจากนั้น มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
บัญญัติวา ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและ
ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง และวรรคสอง
บัญญัติวา ในกรณีที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียวตามวรรคหนึ่งและไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น
และมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติวา
ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรก นอกจากนั้น จากขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามเอกสารหมาย ถ.๗๑ หนา ๓๕ ตาราง
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่แสดงจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองตาง ๆ ปรากฏวา การเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๔๐๐ คน ๑ คน และ ๔ คน ตามลําดับ สวนพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย และ
พรรคมหาชน สงผูสมัคร ๒๖๕ คน ๓๕๕ คน และ ๓๐๑ คน ตามลําดับ แตการเลือกตั้งเปนการทั่วไป
ในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏตามสรุปผลการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง เอกสารหมาย ร.๕๘ พรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
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แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน ๓๑ คน และ ๑๒๑ คน ตามลําดับ สวนพรรคชาติไทย
พรรคประชาธิปตย และพรรคมหาชน ไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
คดีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๓ รวมหกประเด็น คือ
ประเด็นที่ห นึ่ง นายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสัน ต
ชัยเทศ ไดรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐาน
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หรือไม
ประเด็นที่สอง พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
ไดรวมกัน สนับสนุนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์และนายสุขสัน ตในประเด็น ที่หนึ่ง และรวมกัน
ใหเงินสนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ประเด็นที่สาม พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการ
สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขัน กับผูสมัครของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ประเด็น ที่สี่ นายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรวมกับพวกจัดทํา
รายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแ ก
ผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวันอันเปนเท็จ
เพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือไม และพลเอก ธรรมรักษ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ไดรวมกันสนับสนุนการกระทําของนายบุญอิทธิพลกับพวกดังกลาวหรือไม
ประเด็นที่หา การกระทําตามคํารองทั้งสามเปนการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม หรือไม
ประเด็น ที่หก การกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เปนเหตุอันอาจมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตามคํารอง
ไดหรือไม
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ในประเด็นที่หนึ่ง ที่วา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสันต
ชัยเทศ ไดรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐาน
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือไม
ขอเท็จจริง เบื้อ งต น รับ ฟง ไดว า เมื่ อต น เดื อนมีน าคม ๒๕๔๙ นายอมรวิ ทย สุ วรรณผา
พนักงานการเลือกตั้งงานคอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดเปลี่ยนแปลงขอมูล
สมาชิกพรรคการเมืองของผูถูกรองที่ ๒ ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ตาม ท.พ.๖ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่พรรคผูถูกรองที่ ๒ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
เมื่อปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๙ โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยการนําชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจําตัว
ประชาชนของผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๒ หลายคนซึ่งเปนสมาชิกพรรคติดตอกัน
ไมครบเกาสิบวัน ลงในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนชื่อ ชื่อสกุล
และเลขประจําตัวประชาชนของผูที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันเกินเกาสิบวัน โดยใช
หมายเลขสมาชิกพรรค และวัน เดือนปที่รับสมัครเปน สมาชิกพรรคของสมาชิกเดิม ดังกลาว ตอมา
นายอมรวิทยยอมรับวาไดกระทําการดังกลาวจริง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหรองทุกขดําเนินคดี
แกนายอมรวิทยตามมาตรา ๒๖๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา และสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๒๐๑/๗๙๐๖
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
มีปญหาที่ตองพิจารณากอนวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา
กระทําการดังกลาว หรือไม
ตามทางไตสวนนายอมรวิทยเบิกความประกอบถอยคําที่ใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอ เท็ จจริง ว า เมื่อ ปลายเดือ นกุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ นายบุ ญทวีศั ก ดิ์โ ทรศัพ ทติ ด ตอ ขอพบพยาน
นอกสํานักงานหลายครั้ง หลังจากนั้นพยานไดพบกับนายบุญทวีศักดิ์ รวม ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรก ที่รานคา
แถวรามคําแหง ซึ่งนายบุญทวีศักดิ์บอกพยานวาขอเปลี่ยนขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรคคนหนึ่งออกโดยจะเอาชื่อ
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ผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใสแทนในระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งพยานบอกวาตองหารือเพื่อนกอนและพยานไดหารือกับนางภัทรลภา หรือเลียม พงษอุดทา
โดยนางภัทรลภาบอกวาทําไดตามขั้น ตอนการแกไขขอมูล ครั้งที่สอง บริเวณแยกลําสาลี ในวัน ที่
๖ มีน าคม ๒๕๔๙ เมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ซึ่งนายบุญทวีศักดิ์ไดนําแผน ซีดี กับ ท.พ.๖
ของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๓๔ แผน ใหพยานเพื่อใหนําไปลงในคอมพิวเตอรระบบ
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองพรอมกับใหเงินคาตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยใสในกระเปาเสื้อของพยาน
การที่นายอมรวิทยไดพบนายบุญทวีศักดิ์ครั้งแรกขอเปลี่ยนขอมูลสมาชิกพรรคซึ่งพยานบอกตองหารือ
เพื่อนกอน ตอมาไดพบอีกโดยนายบุญทวีศักดิ์นําแผนซีดีและ ท.พ.๖ เพื่อใหนําไปเปลี่ยนในฐานขอมูล
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองและเปนการนัดพบโดยลําพังในเวลาวิกาลนอกสํานักงาน จึงเชื่อไดวา
นายอมรวิทยจดจํานายบุญทวีศักดิ์ได ทั้งสิ่งที่น ายอมรวิทยกระทําเปน ผลรายตอตนเองประกอบกับ
นางภัทรลภา เบิกความรับรองวานายอมรวิทยเคยมาปรึกษาเรื่องที่นายบุญทวีศักดิ์ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิก
พรรคการเมืองจริง จึงไมมีขอสงสัยวานายอมรวิทยจะใหรายหรือปรักปรํานายบุญทวีศักดิ์ ถอยคําของ
นายอมรวิทยจึงมีน้ําหนักรับฟงได อีกทั้งมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาฝาย
ตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความวา เมือ่ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานไปที่
โรงแรมกานตมณีไดพบนายบุญทวีศักดิ์ และสมัครลงรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยพรรค
นัดใหมารับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคในวันรุงขึ้น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานจึงไปที่
โรงแรมกานตมณีอีก แตหนังสือรับรองยังไมเรียบรอย นายสุขสันตขอรองใหพยานชวยนํารายชื่อที่
คัดไวแลวลงพิมพในคอมพิวเตอรแลวพิมพบัญชีรายชื่อดังกลาวออกมานําไปใหนายสมยศ สมเขียวหวาน
ตรวจความถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับนายอานนท หิรัญศิริ พนักงานโรงแรมกานตมณี ที่ใหถอยคํายืนยัน
ภาพถายของนายบุญทวีศักดิ์วา นายบุญทวีศักดิ์อยูในหองพักหมายเลข ๒๐๓ และรวมกับนายสุขสันต
จัดทําเอกสารการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และถอยคําของนางรัตนา เกษรินทร ผูชวยผูจัดการ
โรงแรมกานตมณี ที่ยืนยันรูปถายนายบุญทวีศักดิ์วาเปนผูที่พักคางคืนที่โรงแรมกานตมณีจริง ทั้งนายสายัณห
นายอานนท และนางรัตนา ถือวาเปนพยานคนกลาง จึงมีน้ําหนักนาเชื่อถือ นอกจากนี้ผูรองยังมี
นายสุขสันต ชัยเทศ มาเบิกความเปนพยานรับรองวา ในคืนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ
๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ไดนําแผนดิสกขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มาแกไขภายในหองพัก
หมายเลข ๒๐๓ ของโรงแรมกานตมณี และพยานมอบใหนายสายัณหเปนผูแกไข ซึ่งสอดคลองกับ
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ถอยคําของนายอมรวิทยที่ยืนยันวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์
นําแผนซีดีขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มาใหพยานนําไปลงแทนขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แมรายละเอียดเรื่องเวลา
จะแตกตางจากถอยคําของนายสุขสันตที่ระบุวา นายบุญทวีศักดิ์นําแผนซีดีไปใหนายอมรวิทย ในคืนวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ นาฬิกา แตปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบ
ขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ป ๒๕๔๘ ที่มีอยูที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเอกสาร
หมาย ร.๑๓๕ วามีเอกสารหลักฐาน ท.พ.๖ และแผน ซีดีที่บัน ทึกขอมูลพรรคผูถูกรองที่ ๒ นําสง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๒ ชุด และจากการตรวจสอบขอมูลที่อยูใ นแผน ซีดี
ทั้ง ๒ ชุด ปรากฏวาซีดีขอมูลชุดที่ ๑ บันทึกขอมูลไวเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และซีดีขอมูล
ชุดที่ ๒ บันทึกขอมูลไวเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และจากการเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูในแผนซีดี
ทั้ง ๒ ชุด ปรากฏวามีขอมูลที่ไมตรงกัน โดยเฉพาะหมายเลขสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน
๖๑ รายการ ที่ หมายเลขสมาชิกพรรคคงเดิม แต มีการเปลี่ยนแปลงขอมู ลภายใน คื อ หมายเลข
ประจําตัวประชาชน ชื่อ และนามสกุล รายชื่อของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งตรงกับวิธีการตัดตอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เกิดขึ้นตามคําใหการของนายสุขสันต การที่มีแผนซีดี
ขอมูลสมาชิกพรรคผูถกู รองที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘ อยูที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ถึง ๒ ชุด
จึงเชื่อวา นายบุญทวีศักดิ์นําแผนซีดีขอมูลที่เก็บไวที่สํานักงานของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปใหแกไข
ที่โรงแรมกานตมณี โดยนายสุขสันตเบิกความวา คอมพิวเตอรที่ใชเปลี่ยนขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรคนั้น
นายบุญทวีศักดิ์ไดนํามาจากบานของนายบุญทวีศักดิ์ และสอดคลองกับถอยคําของนางรัตนา เกษรินทร
ผูชวยผูจัดการโรงแรมกานตมณี และนายอานนท หิรัญศิริ พนักงานโรงแรมกานตมณี ที่ใหถอยคําวา
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพที่ใชในหองพักหมายเลข ๒๐๓ เปนของผูพักนํามาเอง สวนที่นายอมรวิทย
ให ถ อ ยคํ า ว า ได รั บ เงิ น จากนายบุ ญ ทวี ศั ก ดิ์ จํ า นวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต น ายสุ ข สั น ต ใ ห ถ อ ยคํ า ว า
กอนนายบุญทวีศักดิ์ไปรับแผนซีดีไดใหเงินคาใชจายไป ๕๐,๐๐๐ บาท จึงนาเชื่อวาเงินอีก ๒๐,๐๐๐ บาท
นายบุญทวีศักดิ์เก็บไวเสียเอง นอกจากนั้น นายสุขสันตยังเบิกความยืนยันวา หลังจากนํารายชื่อผูสมัคร
ใสลงไปแทนชื่อสมาชิกเดิมในแผนซีดีแลวนายบุญทวีศักดิ์บอกใหพยานตรวจสอบดูวามีใครตกหลน
ซึ่งพยานไลตามรายชื่อดูแลวเห็นวาเรียบรอย จึงใหพิมพ ท.พ.๖ ฉบับใหมออกมาและนายบุญทวีศักดิ์
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ไดลงชื่อใน ท.พ.๖ ฉบับใหม แลวนําไปคืนใหเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพรอม
แผนซีดีที่แกไขแลว
การที่ ผูถูกร องที่ ๒ อางว า นายบุญ ทวีศัก ดิ์ไมเ คยรูจั กหรือ เสนอเงิน ใหแ กน ายอมรวิท ย
โดยในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ไปติดตอขอเชารถเพื่อใชหาเสียงเลือกตั้งอยูที่จังหวัด
เพชรบูรณ กับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรค และนายอเนก จันทรสนธิ เหรัญญิกพรรค
แลวพักคางคืน ที่บานของนายประพัฒน โดยอางหลักฐานการเชา โดยมีน ายประพัฒนกับนายอเนก
มาเปนพยานเบิกความนั้น เห็นวา พยานผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสองเปนผูที่เกี่ยวของกับพรรคผูถูกรองที่ ๒
โดยตรง มิใชพยานคนกลาง และหลักฐานการเชาก็สามารถทํายอนหลังได จึงไมมีน้ําหนักหักลาง
พยานหลักฐานของผูรอง ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา
พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ จริง
ปญหาที่ตองพิจารณาตอไปมีวา นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปใชเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งหรือไม นายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๓๗ ประกอบกับเบิกความในชั้น ไตสวนวา นายสมบูรณ
จิตตั้งสมบูรณ นายชวการ โตสวัสดิ์ พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน นายอํานาจ รอดชวย นายดิเรก
หนูสาย นายวิรัตน ตรีโชติ นายประยูร พูลจันทร ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒
ลวนเปนสมาชิกพรรคผูถกู รองที่ ๒ ไมถึงเกาสิบวันโดยการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคในแผนซีดีทั้งสิ้น
ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทายเอกสารหมาย ร.๑๐ ซึ่งสอดคลองกับรายชื่อ
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผน ซีดีทั้ง ๒ แผน ที่อยูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปรียบเทียบเฉพาะหมายเลขสมาชิกเหมือนกันแตชื่อสมาชิกตางกัน ตามเอกสารหมาย ร.๑๕๗ ปรากฏวา
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๖๑ คน โดยใชหมายเลขสมาชิกพรรค
และวัน เดือนปที่รับสมัครเปนสมาชิกพรรคของสมาชิกเดิม และมีรายชื่อของผูที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปรากฏอยูแทนทั้ง ๖๑ คน และตามรายงานการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็ปรากฏวา นายชวการ เปนผูสมัครเขต ๒๙ กรุงเทพมหานคร นายชารัตน มณีศรี
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เปน ผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ เปน ผูสมัครเขต ๑ กรุงเทพมหานคร
นายดิเรก หนูสาย เปน ผูสมัครเขต ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอํานาจ รอดชวย เปน ผูสมัคร
เขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน ตรีโชติ เปนผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
นายปฏิพัฒน เกียรติธีรชัย เปนผูสมัครเขต ๑ จังหวัดตรัง โดยนายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ เบิกความ
รับ รองว า พยานเพิ่ ง สมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๔๙ แต
นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหพยานโดยระบุวาพยานเปนสมาชิกพรรค
เมื่อวัน ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยนายบุญทวีศักดิ์ยืน ยัน วา หนังสือรับรองดังกลาวนําไปสมัคร
รับเลือกตั้งได แมวานายชารัตนจะไดเบิกความวาพยานสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่
๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๔๘ นายวิ รัต น เ บิ ก ความว าสมั ค รเป น สมาชิก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่
๕ มกราคม ๒๕๔๘ นายดิเรกเบิกความวา กรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ประมาณ
วันที่ ๒๐ หรือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นายอํานาจใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงวา ไดกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมทั้ง
นายปฏิพัฒ นใ หถอยคําวา สมัครเปน สมาชิกพรรคผูถูก รองที่ ๒ เมื่อวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
แตพยานเหลานี้ตางยอมรับวาถูกศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากไมไดเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผน ซีดีท้ัง ๒ แผน ที่อยู
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเอกสารหมาย ร.๑๕๗ ถอยคําของนายชารัตน นายวิรัตน
นายดิเรก นายอํานาจ และนายปฏิพัฒน ดังกลาว จึงไมอาจรับฟงเปน จริงได การที่ผูถูกรองที่ ๒
โดยนายบุญทวีศักดิ์ เบิกความอางวา พยานไดมอบหมายใหนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตัง้ ของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ รับผิดชอบหาผูสมัคร และพยานลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
(แบบ ส.ส. ๑๘/ข๒) ที่ยังไมไดกรอกขอความแลวมอบใหน ายสุขสัน ตไปกรอกขอความสมาชิก
ผูมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเอง โดยพยานมิไดรูเห็นกับการกระทําของนายสุขสันตดังกลาว แตปรากฏวา
หนั ง สือ รั บ รองการเปน สมาชิ ก พรรคของนายบุ ญ ทวี ศั กดิ์ ที่ อ อกให แ ก น ายวิ รั ตน นายดิเ รก และ
นายอํานาจ ลวนเปน ตัวพิม พที่พิม พออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร ไมมีชองวางใหกรอกขอความ
สวนที่ออกหนังสือรับรองใหแกนายปฏิพัฒนซึ่งมีชองใหกรอกขอความ นายปฏิพัฒนเบิกความยืนยันวา
นายบุญทวีศักดิ์เปนผูนําหนังสือรับรองดังกลาวมาใหพยานที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
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เนื่องจากมีขอความผิดพลาด คําเบิกความของนายบุญทวีศักดิ์จึงไมมีน้ําหนักหักลางพยานหลักฐาน
ดังกลาวได ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรค อันเปนเท็จใหแกผูสมัครดังกลาวเพื่อใชนําไปเปนหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของจังหวัดตาง ๆ โดยรูอยูแลววา
ผูสมัครดังกลาวมิไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกัน ไมนอยกวาเกาสิบวัน และไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามความในมาตรา ๑๐๗ (๔) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประเด็นที่สอง พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
รวมกันสนับสนุนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ และนายสุขสันตในประเด็นที่หนึ่ง และรวมกันให
เงิน สนับสนุน นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปน คาใชจายในการสงผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
เห็นวา นายชวการ โตสวัสดิ์ และนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒
เปน พยานสําคัญ ซึ่งเบิกความสอดคลองกับบัน ทึกถอยคําของพยานทั้งสองที่ใ หไวตออนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๓๖ และ ร.๓๗ กับบันทึกขอเท็จจริงที่ใ หไวแ ก
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสาร
แนบทายหมาย ร.๑๐ โดยไดความจากคําใหการของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒๖ หรือ ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ นายยุทธพงศ หรือพงษศ รี ศิวาโมกข นัดพบพยานที่รานอาหารริม ถนนนนทบุรีตัดใหม
ระหวางพูดคุยกัน มีโทรศัพทมาหานายยุทธพงษจับใจความไดวาใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อแกปญหาผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่จะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง นายยุทธพงษจึงถามพยานวาพอหาไดหรือไม ตองการหลายพรรค
โดยมีคาใชจายใหผูสมัครรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พยานจึงโทรศัพทถึงนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งรูจักสนิทสนมกัน เพื่อใหประสานหาพรรคการเมืองที่จะสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง สักครูน ายสุขสันตโทรศัพทกลับมาแจงวาประสานไดสี่พรรค คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒
พรรคธัมมาธิปไตย พรรคกฤษไทยมั่นคง และพรรคเกษตรกรไทย นายยุทธพงษจึงโทรศัพทกลับไปบอก
นายทวี แตภายหลังประสานไดเพียงสามพรรคคือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัม มาธิปไตย และ
พรรคกฤษไทยมั่นคง ตอมาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะที่พยานจะเดินทางขึ้นเครื่องบินจากอําเภอ
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หาดใหญกลับกรุงเทพมหานคร นายยุทธพงษโทรศัพทแจงพยานวา “นาย” ตองการพบตัวดวน พยาน
จึงบอกนายยุทธพงษวาอยูที่อําเภอหาดใหญกําลังกลับกรุงเทพมหานคร นายยุทธพงษจึงบอกวาเมื่อถึง
กรุงเทพ ฯ แลวใหไปพบกันที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม พยานจึงไปพบนายยุทธพงษ
นายทวี และนายธีร ชัย หรือ ตอ ย จุล พัฒ น ที่ ร านอาหารตามสั่ งหนา ทางเข าพรรคผู ถู กร องที่ ๑
เพื่อรอเวลาเขาพบพลเอก ธรรมรักษ เนื่องจากติดประชุมพรรคผูถูกรองที่ ๑ พยานไดรบั การแนะนําจาก
นายยุทธพงษวา นายทวีเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ ที่จะพาเขาพบพลเอก ธรรมรักษ รอจนถึง
เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย จึงพาพยานขึ้นลิฟตไปที่ชั้นบน
ของสํานักงานผูถูกรองที่ ๑ และนั่งรอในหองประชุมของประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสาน
ซึ่งอยูติดกับหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ ระหวางที่รอพยานโทรศัพทสอบถามรายชื่อผูที่จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของสามพรรคจากนายสุขสันตและจดไว รอประมาณครึ่งชั่วโมง
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล เดินเขามาที่หองประชุมดังกลาว แลวพลเอก
ธรรมรักษ ถามนายทวีวาไดหรือไม นายทวีตอบวาไดสามพรรค พยานจึงยื่นรายชื่อที่พยานรับแจงทาง
โทรศัพทจากนายสุขสันตใ หพลเอก ธรรมรักษ คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และ
พรรคกฤษไทยมั่น คง พลเอก ธรรมรักษ ดูรายชื่อแลวไดถามถึงการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง
โดยเฉพาะพื้นที่พรรคฝายคานทั้งสามพรรค คือ ๑๔ จังหวัดภาคใต สุพรรณบุรี อางทอง และสระแกว
เมื่อ พยานรับปาก พลเอก ธรรมรักษ จึงสอบถามกรณีผูสมัครที่เปน สมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน
จะทําอยางไร พยานตอบวาจะใชวิธีที่เรียกวา ตัดตอพันธุกรรม ซึ่งนายสุขสันตเคยแจงวิธีการไวตอพยาน
โดยวิธีถอดชื่อและที่อยูของสมาชิกพรรคบางคนที่เปนสมาชิกพรรคครบเกาสิบวันออกจากบัญชีรายชื่อ
สมาชิกพรรค แลวนําชื่อผูที่พรรคจะสงลงสมัครรับเลือกตั้งแตยังเปน สมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน
ใสแทนที่ โดยคงหมายเลขสมาชิกและวัน ที่สมัครสมาชิกพรรคเดิมไว ใหมีลักษณะกระจัดกระจาย
ไมเรียงลําดับเพื่อใหยากแกการตรวจสอบ และจะใชพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนหลักในการตัดตอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกพรรคดังกลาว เนื่องจากเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองที่ ๒ สงรายชื่อสมาชิกพรรค
เพิ่มเติมไปใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจะไปเอาแผนบันทึกขอมูลกลับมาเพื่อแกไข
และนายสุขสันตแจงวาจะเปนผูดําเนินการเอง ตลอดเวลาที่พูดคุยตกลงดังกลาว นายพงษศักดิ์นั่งฟง
อยูดวย เมื่อรับฟงการชี้แจงเปนที่พอใจแลว พลเอก ธรรมรักษ หันไปถามนายพงษศักดิ์วา เอาตามนี้นะ
นายพงษศักดิ์ตอบวา ตกลงตามนี้ และขอตัวกลับไปกอน เมื่อนายพงษศักดิ์กลับออกไปแลว พลเอก
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ธรรมรักษ พูดเปรยขึ้นวาที่ตองเอานายพงษศักดิ์มานั่งฟงดวยเพราะเขาเปนคนจายสตางค หลังจากนั้น
ไดคุยเรื่องคาใชจายกรณีที่มีโอกาสไดรับเลือกตั้งตามที่พยานทราบผานนายทวีใ หงบประมาณเพียง
หนึ่งแสนอาจไมพอ พลเอก ธรรมรักษ แจงวา ถามีโอกาสไดรับเลือกตั้งจะใหคาใชจายไดเต็มที่เทากับ
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ จากนั้น พยาน นายยุทธพงษ นายทวี และนายธีรชัย กลับไปโรงแรมกานตมณี
เปดหองพักหมายเลข ๔๒๖ ตอมาเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา นายสุขสันตและนายบุญทวีศักดิ์
อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปพบพยานที่หองพักหมายเลข ๔๒๖ รวมหารือในรายละเอียด
การหาตัวผูสมัครและคาใชจายการเลือกตั้ง และแบงหนาที่กันดําเนินการ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย มาตามพยานใหไปรับเงินจาก
พลเอก ธรรมรักษ ที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงออกไปพรอมกันทั้งสี่คนโดยรถยนตของนายธีรชัย ระหวาง
อยูในรถมีโทรศัพทถึงนายทวีแจงวา “นาย” ใหไปรับเงินที่กระทรวงกลาโหม เพราะพรรคผูถูกรองที่ ๑
จัดปราศรัยใหญที่สนามหลวง จึงพากันไปที่กระทรวงกลาโหมโดยไมตองแลกบัตรผานประตูและทหาร
รักษาการก็ไมตรวจสอบ ขึ้นไปรอที่ระเบียงหนาหองรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประมาณ ๒๐ นาที
พลเอก ธรรมรักษ ก็มาถึง และเรียกนายทวีเขาไปในหอง สักครูหนึ่งนายทวีออกมาพรอมกับเงินและ
บอกพยานใหไปจัดการคาสมัครของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อกอน พยานนับเงิน ดังกลาวไดจํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท จึงนําไปมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาสมัครสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๒ วัน ที่ ๔ - ๕ มีน าคม ๒๕๔๙ พยาน
เริ่มติดตอหาผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยใชโรงแรมกานตมณี หองประชุมเล็ก ๔๐๑ เปนศูนยประสานงาน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปยอดผูสมัครได ๓๓ คน นายทวีนําเงินมาใหชวยกันนับใสซอง ๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท ไดจํานวน ๑๒ ซอง ไมพอ นายทวีไปนําเงินมาใหอีกแบงใสซอง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ไดทั้งหมด ๓๘ ซอง มอบใหผูสมัครไปจํานวน ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันระหวางผูรวมงาน และ
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายทวีนําเงินคาสมัครของผูสมัครแบบแบงเขต
เลือ กตั้ง จัง หวัด นครพนม ๕ คน และจัง หวัด สกลนคร ๒ คน มาใหพ ยานที่โ รงแรมกานตม ณี
พยานโอนเงินจํานวนดังกลาวที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิพัทธ ไปเขาบัญชีเงินฝากของนายสุขสันต
ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม เมื่อเวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา และตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙
มีผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ เดินทางมาทวงคาใชจายจากพยานทุกวัน
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สวนนายสุขสันตใหการวา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะพยานอยูที่จังหวัดนครพนมไดรับ
โทรศัพทจากนายชวการสอบถามวาพยานจะทํางานใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม พยานถามวางานอะไร
นายชวการบอกวาใหประสานพรรคการเมืองพรรคเล็ก เพื่อจัดสงผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงใน
พื้นที่เปาหมาย คือ ภาคใต จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดสระแกว และจังหวัดปราจีนบุรี
โดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะออกคาใชจายใหอยางนอยคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พยานตอบตกลง ระหวาง
เดินทางเขากรุงเทพมหานคร พยานติดตอพรรคการเมืองได ๔ พรรค คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรค
เกษตรกรไทย พรรคธัม มาธิปไตย และพรรคกฤษไทยมั่น คง พยานกับนายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เดินทางถึงโรงแรมกานตมณี เมื่อเวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา แลวไปหารือกับ
นายชวการเกี่ยวกับเรื่องการหาผูสมัครตลอดจนคาใชจายที่หองพักหมายเลข ๔๒๖ แลวเริ่มดําเนินการ
หาผูสมัครตั้งแตวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยวิธีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตคัดเลือกลงสมัครเพียง ๓๓ คน
ในเขตเลือกตั้งจังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี ลําปาง จังหวัดละ ๑ คน จังหวัดแพร ๒ คน กรุงเทพมหานคร
๓ คน และในจังหวัดภาคใต ๒๕ คน หลังจากที่ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
จากระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวพบวามีชื่อผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒
ดังกลาว พยานจึงใหนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ใหแกผูสมัครเพื่อนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้ง นายธีรชัยซึ่งเปนคณะทํางานของพลเอก ธรรมรักษ
เปนผูจายเงินที่ใสอยูในซองใหแกผูสมัคร วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการไดโทรศัพทถามพยานวา
มีผูสมัครเหลืออีกกี่คน พยานบอกวาเหลือจังหวัดนครพนม ๕ เขต กับสกลนคร ๒ เขต รวม ๗ คน
นายชวการจึงโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เขาบัญชีเงินฝากของพยานที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขานครพนม แตเนื่องจากจัดเตรียมเอกสารใหไมทันจึงไมสงลงสมัคร พยานจึงโอนเงิน
จํานวนดังกลาวผานตูเบิกถอนเงินอัตโนมัติคืนแกนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่
ผูสมัครยื่นใบสมัครเรียบรอยแลวไดสงโทรสารใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครมาใหแ ก
พยานที่โรงแรมมายเฮาส เพื่อนําไปใหนายชวการนําไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ
พิเคราะหแลวเห็นวา ถอยคําของนายชวการและนายสุขสันตดังกลาวมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกันและมีความสมเหตุสมผล คือ ในเรื่องที่นายชวการติดตอนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
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ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใตซึ่งเปนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตย
ถึง ๒๕ คน จากจํานวนผูสมัครทั้งหมด ๓๓ คน พื้นที่ดังกลาวหากไมมีพรรคการเมืองอื่นสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ยอมคาดหมายไดอยางแนนอนวา ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมนาจะไดรับคะแนนเสียง
เลือกตั้งถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งนายจาตุรนต ฉายแสง รักษาการ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็เบิกความยอมรับวา ผลการเลือกตั้งทั่วไปแบบแบงเขตเลือกตั้งในภาคใต
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดรับเลือกตั้ง และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับเลือกตั้ง
เพียง ๑ คน ทั้งนายพงศเทพ เทพกาญจนา รักษาการรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็เบิกความวา
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตลอดจนพรรคเล็ก
อื่น ๆ สงผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคละไมกี่คน แสดงใหเห็น วา ผูถูกรองที่ ๑ ยอมคาดหมายแลววา
ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ นาจะไมไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตพื้นที่ภาคใตซึ่งเปนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตยเกือบทั้งหมด อันจะสงผลทําใหไมได
สมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรครบหา รอยคนตามมาตรา ๙๙ ของรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และอาจเรียกประชุมรัฐสภาไมไดตามมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผล
ทําใหไมอาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีไดตามมาตรา ๒๐๒ ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากสภาผูแทนราษฎร
มีสมาชิกไมครบองคประกอบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยในปญหาขอกฎหมายนี้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานในกรณีสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกตั้งมีจํานวนยังไมครบสองรอยคนไมอาจ
ดําเนินการใหมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได ตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓ ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะที่เปน
พรรคการเมืองและมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภายอมทราบคําวินิจฉัย
ดังกลาวเปนอยางดี จึงรับฟงไดสอดคลองกับถอยคําของนายชวการที่วา พลเอก ธรรมรักษ เนนใหหา
ผูสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคใต การที่นายชวการไมไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดแตกลับติดตอนายสุขสันต
ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหหาผูสมัคร โดยเนนพื้นที่จังหวัดภาคใต แสดงใหเห็น
อยางชัดแจงวาเปนการกระทําเพื่อใหเกิดประโยชนแกพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนขอสนับสนุนถอยคํา
ของนายชวการดังกลาวใหมีน้ําหนักนาเชื่อถือ และการที่นายชวการไปพบพลเอก ธรรมรักษ กับ
นายพงษศักดิ์ ที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ นายชวการใหการไววา นายทวี
นายยุทธพงษ และนายธีรชัย พาพยานไปรอพบพลเอก ธรรมรักษ ที่หองประชุมของประธานสมาชิก
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สภาผูแทนราษฎรภาคอีสาน ซึ่งอยูติดกับหองของพลเอก ธรรมรักษ และพลเอก ธรรมรักษ ก็เบิกความ
รับวาพยานมีตําแหนงเปนประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และปรากฏ
ในเวลาตอมาวาการจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็เปนไปตามวิธีการที่นายชวการ
แจงไวแกพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ทราบ คือ วิธีการที่นายชวการเรียกวา ตัดตอพันธุกรรม
การที่น ายชวการกลาใหรายละเอียดถึงหองทํางานและหองประชุมของพลเอก ธรรมรักษ ตลอดจน
วิธีการหาผูสมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อประโยชนแกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเสี่ยงตอการถูกกลาวหาวากระทําผิด
อาญาซึ่งมีโทษถึงจําคุก ซึ่งนาเชื่อวานายชวการไดพบ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์จริง ที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ อางวา ในวันดังกลาวนั้นนายพงษศักดิ์เขารวมประชุมกรรมการบริหารพรรค ๔ ภาค ไมนานแลว
ออกไปรับประทานอาหารกับนายสุรศักดิ์ อนรรฆพัน ธ ที่รานอาหารครัวเกศณี และระหวางนั้ น
พลตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรสิริ ที่ปรึกษาสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ก็มาสมทบพูดคุยเรื่องงาน
ของสมาคมเนื่องจากนายพงษศักดิ์เปนประธานสมาคมจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา ก็แยกยาย
กันกลับโดยมีนายสุรศักดิ์และพลตํารวจตรี ประวุฒิ ทําบันทึกยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวนั้น นายพงษศักดิ์
มีตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม จึงเปนบุคคลสาธารณะที่สังคมใหความสนใจและมักปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพหรือ
สื่อสารมวลชนตาง ๆ อยูเสมอ จึงเปนบุคคลที่เปนที่รูจักทั่วไป ประกอบกับนายชวการมีอาชีพคาขาย
และมีกิจกรรมทางสังคมในการสรางเครือขายเกษตรกรและสุราพื้น บานยอมจะติดตามขาวสารจาก
สื่อมวลชน จึงเชื่อวานายชวการรูจักและจดจําไดโดยไมผิดตัวแมในวันดังกลาวจะมิไดมีการแนะนําตัว
ใด ๆ ตอกันดังที่ผูถูกรองที่ ๑ อาง ถอยคําของพยานผูถูกรองที่ ๑ ไมมีน้ําหนักที่หักลางถอยคําของ
นายชวการ อีกทั้งที่นายทวีเบิกความวานายชวการอยากใหพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ เนื่องจากมีขาว
สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะแจงใหทราบ แตพยานไมทราบวาขาวสําคัญนั้นเปนเรื่องอะไรเพราะ
นายชวการไมไดบอก จึงเปน เรื่องผิดปกติวิสัยอยางยิ่ง เนื่องจากพลเอก ธรรมรักษ มีตําแหนงทาง
การเมืองเปนถึงรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และขณะนั้นเปนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
การที่นายทวีจะพานายชวการซึ่งเปนบุคคลที่นายทวีเพิ่งรูจักเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ในวันเดียวกัน
นั้นเขาพบพลเอก ธรรมรักษ โดยไมไตถามวาขาวที่จะนําไปบอกนั้นเปนขาวอะไร สําคัญแคไหน ทั้งที่
ผูถูกรองที่ ๑ อางวา นายทวีเปนผูสื่อขาวอิสระ ยิ่งเปน เรื่องผิดวิสัยของคนที่เปน ผูสื่อขาว จึงไมมี
น้ําหนักรับฟงได อีกทั้งการไปที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น นายทวี นายพงษศรี
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และนายธีรชัย พานายชวการเขาไปในกระทรวงกลาโหมไดโดยไมตองรับบัตรผานเขาออก และไมตอง
ถูกตรวจสอบจากทหารรักษาการณ และสามารถผานเขาไปรอพบพลเอก ธรรมรักษ ถึงหนาหอง
ทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนเวลาถึงครึ่งชั่วโมงกวา ทั้งที่เปนบุคคลภายนอก แสดงวา
นายทวีผานเขาออกจนเปนที่คุนเคยของทหารรักษาการณ ซึ่งพลเอก ธรรมรักษก็ใหถอยคําวารูจักกับ
นายทวีซึ่งเปนผูสื่อขาวอิสระที่มาใหขาวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดภาคใต จึงเชื่อวาการที่นายทวีพา
นายชวการไปที่กระทรวงกลาโหมในวัน ดังกลาว มีการนัดหมายกับพลเอก ธรรมรักษ มากอนแลว
ดังคําใหการของนายชวการวา ที่ผูถูกรองที่ ๑ อางบัน ทึกยืน ยัน ขอเท็จจริง ของพลเอก ยุทธศัก ดิ์
ศศิประภา และนํานายสมาน วงศวรายุทธ พลตรี พฤณท สุวรรณทัต พลเอก ธีรพงศ จิระวงศ และ
พันเอก เชิดพงษ บุณยเกียรติ มาเบิกความเปนพยานวา ในวันดังกลาวนายทวีไมไดเขาไปพบพลเอก
ธรรมรักษ ในหองทํางาน เพราะพลเอก ธรรมรักษไมมีเวลาวางนั้น เห็นวา เรื่องที่นายสมานมาพบ
พลเอก ธรรมรักษ เปนเพียงการพูดคุยในเรื่องที่พลเอก ธรรมรักษ จะไปเปนประธานในพิธีเปดงาน
อนุสาวรียปราบฮอและงานกาชาดประจําป ๒๕๔๙ แทนพันตํารวจโท ทักษิณ สวนพลเอก ยุทธศักดิ์
และพลตรี พฤณท ที่มาพบพลเอก ธรรมรักษ ก็เพื่อจะไปรวมฟงการปราศรัยของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่สนามหลวงเทานั้น ทั้งในบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก ยุทธศักดิ์ อางวาจําเวลาที่เขาพบ พลเอก
ธรรมรักษ ที่แนชัดไมได นอกจากนั้น ผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์เบิกความวา พันตํารวจตรี
เสงี่ยม สําราญรัตน กับนาวาเอก อิษฎา นอยขาว และนองสาว เปนผูออกเงินคาสมัครแบบบัญชีรายชือ่
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายบุญทวีศักดิ์ โดยมิไดรับมาจากนายชวการนั้น เปนขอเท็จจริงที่เพิ่ง
ยกขึ้นอางในชั้นไตสวน แตบันทึกถอยคําของพันตํารวจตรี เสงี่ยม ที่ใหไวตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๔๖ และที่เบิกความในชั้นไตสวน ไมปรากฏวาพันตํารวจตรี
เสงี่ยม เปนผูใหเงินคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวนดังกลาวแกนายบุญทวีศักดิ์ จึงเปนการอางลอย ๆ
ไมมีน้ําหนักรับฟงได แตไดความจากถอยคําของนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษ เรียกใหนายทวี
เขาไปในหองทํางานเพียงครูเดียวนายทวีก็ออกมาพรอมกับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แลวนําไปใหนายบุญทวีศกั ดิ์
เปนคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อ คําพยานของผูถูกรองที่ ๑ และถอยคําของผูถูกรองที่ ๒ จึงไมมีน้ําหนัก
หักลางถอยคําของนายชวการและพฤติการณแหงคดีดังกลาว
ในสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชโรงแรมกานตม ณีเปน ศูน ยประสานงานจัดหาผูสมัครนั้น
ผูรอ งมีบั ตรจดนามผูพัก ข อมู ลการเขาพั ก ทะเบีย นผู เขา พัก และรายการคาใชจ ายเปน หลัก ฐาน
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โดยปรากฏวานายชวการมาเปดหองพักครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๒ หอง คือ
หองหมายเลข ๓๒๕ และ ๔๒๖ วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการเปดใชหองประชุม
หมายเลข ๔๐๑ และวันที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ เปดหองพักเพิ่มอีก ๔ หอง และวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ เปดอีก ๑ หอง ซึ่งนางรัตนา เกษริน ทร ผูชวยผูจัดการโรงแรมกานตม ณี ใหถอยคําวา
คาหองพัก คารับโทรสาร และคาหองประชุม มีทีม งานที่อางวาเปน เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๒
และทีมงานของนายชวการเปนผูชําระทั้งหมดซึ่งหากนายชวการไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายจริง
ก็ไมมีเหตุผ ลใดที่น ายชวการจะยอมเสียคาใชจายดังกลาวโดยตนเองเปน เพียงผูสมัครคนหนึ่งเทานั้น
สวนในประเด็นการรับเงินสนับสนุนจากพลเอก ธรรมรักษ ที่โรงแรมกานตมณี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ นั้น นายประยูร พูลจันทร เบิกความยืนยันวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
โอนเงินมาใหพยานจํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อเปน คาใชจายใหแกผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒
และพยานไดมอบเงิน คาสมัครใหแ กผูสมัครคนละประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งนายวิรัตน ตรีโชติ
ใหถอยคําวานายประยูรเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดใหพยาน โดยเปนคาสมัคร ๑๐,๐๐๐ บาท คาถายรูป
๒,๐๐๐ บาท และยังสนับสนุนคาทําบัตรแนะนําตัวและเอกสารโฆษณาหาเสียงอยางอื่น รับฟงได
สอดคลองกับถอยคําของนายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย วา ระหวางวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ พยานทั้งสามไปที่โรงแรมกานตมณีจริง โดยนายธีรชัยรับวาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา
ประมาณ ๑๓ นาฬิกา พยานชวยนายชวการนับเงินใสซองในหองเฉพาะ จํานวน ๓๘ ซอง ๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบใหผูสมัครโดยพยานไปซื้อซองที่รานสะดวกซื้อตรงขามโรงแรม และนายธีรชัย
ยังใหการตอไปวา พยานไปที่โรงแรมกานตม ณีเพื่อชวยนายทวีเกี่ยวกับเอกสารและผูที่จะมาสมัคร
รับเลือกตั้ง ซึ่งไมใชเรื่องทําสื่อประชาสัมพันธตามที่น ายทวีและนายยุทธพงษอาง และในสวนของ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการโอนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปใหน ายสุ ขสัน ตที่จังหวัดนครพนม เมื่อวัน ที่
๘ มี น าคม ๒๕๔๙ ผู รอ งมี ใ บโอนเงิ น ที่ ระบุว า นายชวการได โ อนเงิ น จํ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ ไปเขาบัญชีเงินฝากของนายสุขสันตที่ธนาคาร
กสิ กรไทย จํา กั ด (มหาชน) สาขานครพนม ซึ่ง ตรงกับ ถ อยคํา ของนายชวการและนายสุ ขสั น ต
ที่ใหถอยคําตรงกันวาเปนคาสมัครของผูสมัครในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครพนม ๕ เขต และสกลนคร
๒ เขต แตน ายสุขสัน ตจัดเตรียมเอกสารไมทัน จึงไมสงลงสมัครซึ่งวัน ดังกลาวเปน วันสุดทายของ
การรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนายสุขสันตไดโอนเงินจํานวนดังกลาวจากตูเบิกถอนเงิน
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อัตโนมัติ คืนใหนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงเชื่อวานายชวการไดรับเงินจํานวนดังกลาว
มาจากพลเอก ธรรมรักษ จริง
การที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย ซึ่งเปน
พยานที่รูเห็นเหตุการณเดียวกันกับนายชวการ ตางใหการตรงกันวาวันเวลาที่นายชวการอางนั้นทั้งสี่คน
ไมไดเขาพบ และไมไดรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ นั้น เห็นวา ขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําของ
นายยุทธพงศ นายทวี และนายธีรชัย ที่ใหไวตอเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรงกับถอยคําของนายชวการในเรื่องที่มีการพบกันที่รา นอาหารตามสั่งหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อรอพบ
พลเอก ธรรมรั กษ เมื่อ วั น ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ ตลอดจนเรื่อ งที่ไ ปรอพบพลเอก ธรรมรั ก ษ
ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และเรื่องที่ไปพบกันที่โรงแรมกานตมณี ระหวาง
วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ แมแตกตางกันในสาระสําคัญที่วา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
ไดพบพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ หรือไม และในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ไดพบพลเอก
ธรรมรักษ หรือไม รวมทั้งนายทวี นายยุทธพงษ และนายชวการ ไปทําอะไรที่โรงแรมกานตม ณี
เมื่อพิเคราะหถอยคําของนายยุทธพงษ นายทวี และนายธีรชัยตามเอกสารหมาย ร.๒๗๑ ร.๒๗๒ และ
ร.๒๗๐ ตามลําดับแลว เห็นวา พยานทั้งสามคนใหถอยคําแตกตางกันหลายประการทั้งที่เปนพยานรวม
ในเหตุการณเดียวกัน จึงเชื่อวาพยานทั้งสามไมไดใ หถอยคําตามความเปน จริง เพื่อมิใหพาดพิงถึง
พลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ แมผูถูกรองที่ ๑ มีพันเอก เชิดพงษ บุญยเกียรติ และพลเอก
ธีรพงษ จิระวงศ มาเบิกความสนับสนุน แตพยานทั้งสองเปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ
จึงมีเหตุเชื่อวาพยานเบิกความเพื่อชวยเหลือ พลเอก ธรรมรักษ คําพยานของนายยุทธพงษ นายธีรชัย
นายทวี พันเอก เชิดพงษ และพลเอก ธีรพงษ จึงไมมีน้ําหนักรับฟงได
นอกจากนั้น จากถอยคําของพันตํารวจตรี เสงี่ยม นายประยูร พูลจันทร และถอยคําของ
นายบุญทวีศักดิ์ ไดความตรงกันวาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไมมเี งิน แตพรรคผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครถึง ๓๑ คน จึงเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัยวาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ไดรับเงินสนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง แมจะไมมีประจักษพยานรูเห็นวา พลเอก ธรรมรักษ
กับนายพงษศักดิ์ ไดม อบเงิน สนับสนุนคาใชจายแกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยตรงแตนายชวการและ
นายสุขสันตตางใหถอยคําสอดคลองและเชื่อมโยงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล จึงรับฟงไดวา
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ มอบหมายใหนายทวี สุวรรณพัฒน เปนคนกลางติดตอพรรค
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ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ จั ด ส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตลงแข ง ขั น กั บ ผู ส มั ค รพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑที่จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น
โดยการจายเงินผานนายทวีและนายชวการใหแกนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒
แมนายสุขสันตจะเปนเพียงผูอํานวยการการเลือกตั้ง แตทั้งนายชวการและนายสุขสันตใหถอยคําวา ในวันที่
เดิน ทางไปพบนายชวการที่โรงแรมกานตมณี นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็รวม
ไปพูดคุยกับนายชวการเกี่ยวกับการสงผูสมัครตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ทั้งนายบุญทวีศกั ดิไ์ ดใหถอ ยคําวา
นายสุขสันตไดแนะนํานายบุญทวีศักดิ์ใหรูจักนายชวการที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมกานตมณี แลวได
พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสมัคร นายสุขสันตกับนายชวการพูดวาจะมีผูสนับสนุน นายบุญทวีศักดิ์บอกวา
มีผูสนับสนุน ก็ดีแ ตตองไมมีขอตอรอง และนายบุญทวีศักดิ์ไดมอบหมายใหน ายสุขสัน ตทําหนาที่
ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และทําหนาที่จัดหาผูสมัครตลอดจนรับผิดชอบดูแลเรื่อง
คาใชจายตาง ๆ รวมทั้งลงชื่อในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคการเมือง (ส.ส.๑๘/ข๒) ที่ยังมิได
กรอกขอความใหน ายสุขสันตไปกรอกขอความสมาชิกพรรคเอง การที่น ายสุขสันตและนายชวการ
รวมกันรับเงินสนับสนุนคาใชจายใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษ ศักดิ์ จึ งเชื่ อได โดยปราศจากขอ สงสัยว านายบุญ ทวีศั กดิ์เ ปน ผู รูเห็ น และยิน ยอมดว ย
การกระทําของนายสุขสันตจึงถือวาเปนการกระทําโดยไดรับมอบหมายจากนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ถือวาเปนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และมีผลเสมือนวา
พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รวมกันใหเงินสนับสนุนแก
นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยรูอยูแ ลววาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน แตมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัคร
ดังกลาวในระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหครบเกาสิบวันหรือทีเ่ รียกวาตัดตอ
พันธุกรรม ลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และถือไดวาเปนการสนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ไมครบเกาสิบวันดังกลาวนําไปเปนหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งดวย การกระทําของพลเอก
ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล จึงเปนการรวมกันสนับสนุน
การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์และนายสุขสันตดังกลาว และรวมกันใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรอง
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ที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัคร
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามคํารอง
ประเด็นที่สาม พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม ประเด็นนี้ พยานบุคคลสําคัญ คือ นางฐัติม า ภาวะลี ผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตลอดจนมีหนาที่ดูแลคาใชจายของผูสมัครของพรรคดังกลาว ใหถอยคําไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย
ร.๖๓ วา พยานเคยไปใหขอเท็จจริงตอนายสุเทพ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่พรรคประชาธิปตย
ดวยความสมัครใจ และขอยืน ยัน รายละเอียดที่เคยใหไวตอ นายสุเทพ โดยใหการวาเมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญาบารมีภณ ไปรวมประชุมหัวหนาพรรคการเมืองที่รัฐสภา เมื่อกลับมาแลว
ไดเลาใหพยานฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ จะชวยคาใชจายการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหแกพรรคเล็กทุกพรรค ประมาณพรรคละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัคร
มากนอยเปนสําคัญ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน โดยนายบุญาบารมีภณใหพยานออกเงินสํารองคาสมัคร จํานวน
๕๐,๐๐๐ บาท ตอมาวัน ที่ ๔ มีน าคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช นําผูจะสมัครรับเลือกตั้ง
ในจังหวัดภาคใตมาประชุมหารือที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่ซอยอินทรามระ ๔๓
โดยนายไพฑูรยไดโทรศัพทไปยังพลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา พูดเสียงดังวาจะคุยเรื่อง
คาใชจาย พยานไดยินวาสรุปยอดคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตจังหวัดภาคใต คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แบงจายเปนงวด ๒ งวด งวดแรกจายในวันสมัครคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยหักใหคานายหนาคนละ
๑๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลือจายใหเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแลว ซึ่งพลเอก ธรรมรักษ ใหนายไพฑูรยติดตอ
ไปที่ เสธ.ไอซ ทราบชื่อภายหลัง คือ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อีกประมาณครึ่งชั่วโมง เสธ.ไอซ หรือพลเอก ไตรรงค อินทรทัต
เดินทางมาพรอมกับ เสธ.ผดุง หรือพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มาพบแกนนําสายภาคใตประมาณ ๒๐ กวาคน เมื่อวางตัว
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ผูสมัครในภาคใตเสร็จแลว พลเอก ไตรรงค อิน ทรทัต กับพลโท ผดุงศักดิ์ ก็กลับออกไปเมื่อเวลา
ประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา พรอมบอกวาจะมีคนนําเงินมาให ตอมาเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ นาฬิกา
คืน เดียวกัน พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงิน คาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต จํานวน
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท มามอบใหพยานที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยพยานลงชื่อ
รับเงินดวยตนเอง และพลโท ผดุงศักดิ์ มอบนามบัตรไวใ หดวย พยานหักคานายหนาออกจํานวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท และมอบใหนายหนาไปตามจํานวนผูสมัคร สวนที่เหลือประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
พยานเก็บไวจายใหผูสมัครรับเลือกตั้งในภาคใต ในวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๔๙ ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตจังหวัดภาคใตนําหลักฐานมาเขียนใบสมัครสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ และใบสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
โดยพยานจายเงินใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะจายใหภายหลังตามที่ตกลงกัน
ซึ่งพยานใหเซ็นชื่อรับเงินไวดวย และในวันเดียวกันนี้ พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงินมาใหพยานอีกจํานวน
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับผูสมัครภาคใตที่เพิ่มอีก ๑๗ คน พยานและนายประพันธลงชื่อรับเงินไว
ทั้งนี้ พยานไดมอบสําเนาหลักฐานการรับเงิน พรอมนามบัตรของพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดวย และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงิน
มามอบใหพยานอีกเปน ครั้งที่ ๓ จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยเปนของผูสมัครรับเลือกตั้งภาคใต
ที่เพิ่มอีก ๑๐ คน พยานไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ รวม ๓ ครั้ง เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
ตอมาปรากฏวาผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งสงสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน แทบทุกคน
มีปญหาเรื่องขาดคุณสมบัติโดยเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันตามที่กฎหมายกําหนด พยานจึงไปที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อขอคําปรึกษาจากนายวีรศาสตร
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และไดรับคําแนะนําวาใหทํามติที่ประชุมพรรคยอนหลัง
เพื่อเพิ่มเติมรายชื่อผูที่สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพรรคใหครบเกาสิบวันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
พยานจึงโทรศัพทแจงหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ใหดําเนินการเพื่อ มอบใหผูสมัครของพรรคที่ยัง
ไมประกาศรับรองรายชื่อนําไปแสดงตอศาลฎีกายืนยันวาเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครบเกาสิบวัน
แลว
ตอมาวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ นางฐัติมา
ไดใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยกลับคําใหการเดิมที่ไดใหถอยคํา
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ไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔ และ ร.๗๕ ยืนยันขอเท็จจริงตาม
บัน ทึกคําใหการของพยานที่ไปรองทุกขที่กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อใหดําเนิน คดีน ายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ในขอหากักขังหนวงเหนี่ยวใหปราศจากเสรีภาพและขมขืนใจใหกระทําการใด ๆ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๗๐ วา ถอยคําของพยานที่ใหการไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๖๓ ไมเปนความจริง เพราะนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
มีคํามั่นสัญญาวาจะใหตําแหนงในพรรคประชาธิปตยแกพยานและใหพยานลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ทั้งเสนอเงินใหแกพยาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหอานขอความที่นายสุเทพเตรียมไว
ซึ่งมีขอความพาดพิงถึงนางสุดารัตน เกยุราพันธุ พลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา พลโท
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี เกี่ยวกับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ใหเงินสนับสนุนพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ พยานจึงอานขอความในเอกสารดังกลาวและมีการบัน ทึกภาพโทรทัศ นไว เสร็จแลว
นายสุเทพใหเงินพยานจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลืออีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท จะมอบใหในภายหลัง
หลังจากนั้นนายสุเทพสั่งใหพันตํารวจโท สุวิชชา จินดาคํา พาพยานไปเก็บตัวที่บานนายสุเทพที่จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยพยานไมสมัครใจไป แตเกรงอันตรายจึงยอมไปดวย ประเด็นนี้ แมนางฐัติมาจะเบิก
ความวาบันทึกขอมูลการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่นายสุวโรช พะลัง
และนายถาวรทําขึ้นตามเอกสารทายเอกสารหมาย ร.๖๓ โดยเอกสารทั้งสองฉบับไดจัดทําขึ้นไวกอนที่
นางฐัติมาจะไปใหถอยคําและนํามาใหพยานลงชื่อในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตปรากฏวาเอกสาร
ฉบับที่นายสุวโรชบันทึกขึ้นนั้น มีลายมือชื่อของนางฐัติมารับรองสําเนาถูกตองและลงลายพิมพนิ้วมือ
ไวทุกแผน และยังลงชื่อกํากับขอความที่แกไขเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเดียวกับวันที่
นางฐัติมาใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๖๓ สวนบันทึกการ
ใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมที่นายถาวร เสนเนียม นางฐัติมาก็ลงลายมือชื่อและพิมพลายนิ้วมือไวทั้งสองแผน
เชนกัน จึงเชื่อวาเปนถอยคําของนางฐัติมาที่ไดใหขอเท็จจริงไวตามขอความที่บัน ทึกไวทั้งสองฉบับ
ที่นางฐัติม าอางวาไดอานขอความตามเอกสารดังกลาวในขณะที่มีการบัน ทึกภาพและเสียงนั้น พยาน
ผูรองมีนางสาวมณีรัตน บุญสิน และนายชญานทัต เทียนทอง ซึ่งเปนผูบันทึกภาพและเสียงของนางฐัติ
มาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายชญานทัตซึ่งเปนผูบันทึกภาพและเสียงของนางฐัติมาในวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ตางเบิกความรับรองวา นางฐัติมาใหถอ ยคําดวยวาจา โดยไมไดอานขอความตาม
เอกสารใด ๆ แมนางสาวมณีรัตน และนายชญานทัตจะเปนเจาหนาที่ของพรรคประชาธิปตย แตเปนเพียง
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เจาหนาที่ชั้น ผูนอย จึงนาเชื่อวาใหการตามความเปนจริง นอกจากนั้น การบันทึกภาพและเสียงของ
นางฐัติมาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๘ ก็ปรากฏวามีผูสื่อขาว
รว มบั น ทึก ภาพและเสี ย งด ว ย จึง ไม มี เหตุ ผ ลใดที่ น ายสุเ ทพกั บ พวกจะให น างฐั ติม าอ า นข อ ความ
ในเอกสารตอหนาผูสื่อขาว ถอยคําของนางฐัติม าดังกลาวจึงไมนาเชื่อถือ สําหรับที่นางฐัติม าอางวา
ไดรับเงิน จากนายสุเทพจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไดโอนไปเขาบัญชีของนางเพชรี ภาวะลี จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดนําไปใชจายคาบัตรเครดิตกรุงไทย มาสเตอรการด
๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวัน ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซื้อโทรศัพท
เคลื่อนที่ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน ชวยคาน้ํามันผูสมัครนั้น ขัดแยงกับ
ถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตามเอกสารหมาย ร.๗๑ วา นางฐัติมาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
จากนายสุเทพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตตามเอกสารสําเนาบัญชีเงินฝากของนางเพชรี ปรากฏ
มีรายการโอนเงินมาเขาจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนเวลากอนที่
นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุเทพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และ
นายศักรินทร ภาวะลี ใหถอยคําวา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาโทรศัพทแจงวาโอนเงิน
เขาบัญชีของนางเพชรี แตไมบอกวาไดเงินมาจากที่ใด และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมา
โทรศัพทมาพูดโนมนาววาเปนเงินของนายสุเทพไมบอกนามสกุล โดยมีคนคอยกํากับใหนางฐัติมาพูด
และนางฐัติมายังเนนย้ําใหนําเงินที่โอนมาไปใชใหหมด นอกจากนั้นคาใชจายอื่น ๆ ที่นางฐัติมาอางวา
ไดนําเงินที่ไดรับจากนายสุเทพไปชําระ เชน จายคาบัตรเครดิตกรุงไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙
ก็ปรากฏวาเปนการชําระคาใชจายดังกลาวไปกอนวันที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจากนายสุเทพ ถอยคํา
ของนางฐัติมาตามเอกสารหมาย ร.๗๑ จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได นอกจากนัน้ หลังจากนางฐัตมิ าไปพัก
อยูที่บานของนายสุเทพที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไดไปแจงความ
ใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพินวา นางฐัติมา มาขอพักอาศัยอยูที่
บานของนายสุเทพโดยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับ เนื่องจากเกรงความไมปลอดภัยในชีวิต และเมื่อ
นางฐัตมิ าไปใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แลว นางฐัติมาก็ยังกลับไปพักอยูที่บานของนายสุเทพตามเดิมอีก และ
รุงขึ้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร นางฐัติมาก็ยังไปแจงความให
ลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพินวา ผูแจงมาอยูที่บานพักที่นายสุเทพ
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จัดใหดวยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับขูเข็ญ และในวันนี้ (๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙) มีความประสงค
จะเดินทางกลับไปกรุงเทพมหานครพรอมกับนางจินตนา ใจหมั่น นองสาวของผูแจง กับเจาหนาที่
ตํารวจกองปราบปราม ๒ คน ทั้งนางฐัติมาและนางจินตนา นองสาว ยังแจงใหลงบันทึกประจําวัน
ตอทายไวดวยวา ผูแจงทั้งสองยืนยันวานางฐัติมาไมไดถูกบังคับ ขูเข็ญ กักขัง หนวงเหนี่ยวแตอยางใด
ถอยคําของนางฐัติมาที่เบิกความวา นางฐัติมาเดิน ทางไปจังหวัดสุราษฎรธานีโดยไมสมัครใจ และ
ระหวางนั้นไปไหนมาไหนไมไดเพราะมีคนคอยเฝาตลอดเวลาและถูกขมขู จึงขัดแยงกับขอเท็จจริงและ
พฤติการณดังกลาว ไมอาจรับฟงเปนจริงได
สําหรับ ถอยคํา ของนางฐัติม าที่ใ หการไวตอ อนุกรรมการสื บสวนสอบสวนเมื่อวัน ที่ ๒๓
มีน าคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๖๓ โดยยืน ยั น ขอเท็จจริง ตามบั น ทึกที่ น ายสุว โรช พะลั ง
กับบันทึกที่นายถาวร เสนเนียม ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยตามทายเอกสารหมาย ร.๖๓ วา เมื่อวันที่
๔ มีน าคม ๒๕๔๙ เสธ.ไอซ หรือ พลเอก ไตรรงค มาพรอมกับพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่น เสนาะ
เมื่อดูความเรียบรอยการวางตัวผูสมัครภาคใตของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เสร็จแลว ก็เดินทางกลับในเวลา
ประมาณ ๒๑ นาฬิก า ต อมาเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิก า พลโท ผดุง ศัก ดิ์ นํ าเงิน จํา นวน
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท มาใหพยานตอหนาแกนนําสายภาคใต และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์
นําเงินมามอบใหพยานกับนายประพันธที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคอีก ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ไดนําเงินมามอบใหพยานอีก ๕๒๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน
ที่พยานไดรับมาจากพลโท ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น สอดคลองกับถอยคํา
ของนายบุญชูหรือชูวิทย ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้ ประสู โดยนายบุญชูเบิกความยืนยันวา เสธ.ผดุงศักดิ์
กับ เสธ.ไอซ เดินทางมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และยืนยันรูปถายของพลโท
ผดุงศักดิ์ กับพลเอก ไตรรงค ที่อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหดู และนายบุญชูยังให
ถอยคําวาเคยรูจักเสธ.ไอซ หรือพลเอก ไตรรงค มากอนในขณะเรียนอยูที่ม หาวิทยาลัยรามคําแหง
นอกจากนี้นายแฟนดี้ก็ยืนยันวารูจักเสธ.ไอซ โดยทราบชื่อจริงในภายหลังจากสื่อมวลชนวาชื่อ พลเอก
ไตรรงค อิน ทรทัต สวนอีกคนหนึ่งไมทราบชื่อ แตยืน ยัน วาเปน บุคคลคนเดียวกัน ตามภาพถายที่
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหดู พยานทั้งสองตางใหถอยคําตรงกัน ในรายละเอียดวา
บุคคลทั้งสองไดพูดคุยกับนางฐัติมา นายประพันธ กับกลุมของพยานเกี่ยวกับรายละเอียดผูสมัครและ
การลงสมัครรับเลือกตั้งวา สงกี่คน ลงสมัครที่ไหนบาง โดยไมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเงิน เชื่อวา
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พยานทั้งสองใหถอยคําตามความเปนจริง แมภายหลังมาเบิกความไมรับรองบัน ทึกถอยคําในสวน
ที่เกี่ยวกับพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ โดยเบิกความวา พยานทั้งสองไมรูจักหรือเห็นพลเอก
ไตรรงค อิน ทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ มาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตการที่
พยานทั้งสองเปน ผูประสานงานหาผูสมัครใหแ กพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในพื้น ที่จังหวัดภาคใต และ
ไดพูดคุยกับพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ จึงเชื่อวาพยานทั้งสองเห็นและจําพลเอก ไตรรงค
กับพลโท ผดุงศักดิ์ ได ถอยคําของนายบุญชูหรือชูวิทย ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้ ประสู ที่ได
ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงจึงมีน้ําหนักรับฟงเปนจริงยิ่งกวาคําเบิกความ
ในชั้นไตสวนซึ่งเชื่อไดวากลับคําเพื่อชวยเหลือพลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ รวมทั้งพลเอก
ธรรมรักษดวย
ที่น างฐัติ ม าเบิ กความว า เงิน ที่จ ายสนั บสนุ น ใหแ กผู สมั ครของผู ถูก รอ งที่ ๓ ไดม าจาก
นายพัน ธมิตร ดวงทิพย ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อันดับ ๑ ของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ โดยนายพันธมิตร ดวงทิพย เบิกความรับรองวา พยานใหเงินคาสมัครแกผูสมัครของ
พรรคผานนางฐัติมาจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยพยานกูเงิน จากนางวริศ ริยา งามเกิดศิริ จํานวน
๖๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นหลักฐานใบรับเงินตามเอกสารหมาย ร.๖๒ ตามบันทึกถอยคําเมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมายอมรับวาเปนผูทําขึ้น ภายหลังกลับคําใหการวาเจาหนาทีพ่ รรคผูถ กู รอง
ที่ ๓ เปน ผูทํ า แต เมื่ อเปรี ยบเทีย บลายมือ เขี ยนของนางฐั ติม าที่เ ขีย นข อความใบรับ เงิ น ใหไ วต อ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง รวมทั้งที่เขียนคําใหการยืนยันขอเท็จจริงของตนตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เห็นไดชัดเจนวา ลักษณะตัวอักษรและลักษณะการเขียนคลายคลึงกับลายมือของนางฐัติมา
ตามเอกสารหมาย ร.๖๒ ทั้งนายแฟนดี้กับนายบุญชูก็เบิกความยอมรับวาไดรับเงินไปตามจํานวนใบรับเงิน
และลายมือเซ็นชื่อในใบรับเงินเปนของพยานจริง จึงเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวานางฐัติมาเปนผูทํา
ใบรับเงินดังกลาวจริง และตามใบรับเงินแผนที่ ๒ ทายเอกสารหมาย ร.๖๓ มีขอความบรรทัดแรก
ระบุวา ใบรับเงิน ๕ มี.ค. ๔๙ และขอความในตอนทายวา รับมาทั้งหมด ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท แสดงวา
นางฐัติมาไดรับเงินในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท นํามาจายใหแกผูสมัคร
และผูประสานงานหาผูสมัครใหพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีจํานวนสูงกวาเงิน ที่น ายพัน ธมิตรอางว า
ไดใหแกน างฐัติมาเพื่อสนับสนุนแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ถอยคําของนางฐัติมาที่ไดใหไวตอ
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อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงมีน้ําหนักนาเชื่อมากกวา
ถอยคําที่ใหไวเมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙
การที่พลเอก ไตรรงค อิน ทรทัต มีตําแหนงเปน หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
พลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่น เสนาะ ดํารงตําแหนงผูชวยฝายเสนาธิการประจําพลเอก ธรรมรักษ และเปน ผูใ ตบังคับบัญชา
โดยตรงของพลเอก ไตรรงค ไดเ ขาไปเกี่ ยวข องกั บการรับ สมัค รสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรค โดยพูดคุยเกี่ยวกับการจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตในลักษณะสมประโยชนแกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งพลเอก ธรรมรักษเปนรองหัวหนาพรรค
หลังจากนั้น พลโท ผดุงศักดิ์ก็นําเงินไปใหนางฐัติมาซึ่งดูแลรับผิดชอบในการหาผูสมัครตลอดจนเปน
ผูจัดสรรคาใชจายใหแกผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท การกระทําของ
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ จึงรับฟงไดวา เปน การกระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก
ธรรมรักษ และเพื่อประโยชนของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ประกอบกับนายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรค
ผูถูก รอ งที่ ๓ เบิ กความรับ รองว า พรรคผูถู กร องที่ ๓ ไมมี เงิ น ในบัญ ชีแ ละไมมี เงิ น สนับ สนุ น
แกผูสมัคร ผูสมัครแตละคนจะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง แตน ายบุญาบารมีภณก็ใหถอยคําดวยวา
ผูถูกรองที่ ๓ มอบหมายใหนายพันธมิตรเปนผูประสานงานสรรหาผูสมัครในภาคใต สวนพยานเปน
ผูประสานงานสรรหาผูสมัครในภาคอีสาน และนางฐัติมาเปนผูประสานงานสรรหาผูสมัครในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานไดลงชื่อในหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคใหแ กผูสมัคร
ไมเกิน สิบคน โดยกอนหนานั้น พยานไดลงชื่อรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหแกผูสมัครประมาณ
สามสิบคน สวนผูสมัครในภาคใตพยานมอบหมายใหนายพันธมิตรเปนผูลงชื่อรับรองการเปนสมาชิก
พรรคใหแ กผู สมัคร แต น ายพัน ธมิตรซึ่งเป น ผูอํา นวยการพรรคผูถูก รองที่ ๓ ใหถอ ยคํายื น ยัน ว า
การสรรหาผูสมัครมีนายบุญาบารมีภณกับกรรมการบริหารพรรครวมทั้งพยานและนางฐัติมาไดรวมกัน
ทําการคัดเลือกที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และไดผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขต
๑๒๑ คน ซึ่งมากกวาจํานวนผูสมัครในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ที่พรรค
ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเพียง ๖ คน แสดงใหเห็นถึงความผิดปกติอยางชัดเจน ทั้งการแจกเงินใหแก
ผูสมัครและผูประสานงานหาผูสมัครก็กระทํากันที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงเชื่อวา
พรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรค รับรูและยิน ยอมใหน างฐัติมากับ
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นายพันธมิตร รับเงิน สนับสนุนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ จาก
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุง ศัก ดิ์ และถื อไดวา นางฐั ติม ากั บ นายพั น ธมิต รเป น ตั วแทนของ
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และรับฟงไดวา พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปน ตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหเงินสนับสนุน
แกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปน คาใชจายในการสงผูสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรลงแขงขัน กับ
ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ประเด็นที่สี่ นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรวมกับพวกจัดทํา
รายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแ ก
ผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวันอันเปนเท็จ
เพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือไม ประเด็นนี้นายบุญาบารมีภณ
เบิกความวา ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งสิ้น ๑๒๑ คน เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ และผานมติ
ที่ประชุมของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยเปนการนํา
สมาชิกเขาแทนสมาชิกที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออกตามขอบังคับของพรรค แตขัดแยงกับถอยคํา
ของนางสาวอุทัยวรรณ แหวนทอง นางสาวชนมณี กลาณรงค และนายอุทัย นามวงศ ซึ่งตางเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๓ และไมไดรับการประกาศรายชื่อ ใหเปน
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติโดยเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบ
เกาสิบวัน ใหถอ ยคําวา พยานแตละคนเพิ่งไปกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๔๙ สอดคลองกับคําเบิกความของนายบุญชูหรือชูวิทย ซุนสุวรรณ วา พยานกรอก
ใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยไมไดลงวันที่ใหแกนางฐัติมาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙
และนายบุญชูก็ไมไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ติดตอกัน ไมถึงเกาสิบวัน ถอยคําของพยานบุคคลดังกลาวตรงกัน จึงมีน้ําหนักรับฟงมากกวา
ถอยคําของนายบุญาบารมีภณ ที่นายบุญาบารมีภณอางวาผูสมัครแตละคนเปน สมาชิกพรรคตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ จึงไมอาจรับฟงได และปรากฏตามบัญชี
รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามเอกสาร
หมาย ร.๕๘ จํานวน ๑๒๑ คน ผูสมัครเกือบทั้งหมดไมไดรับการประกาศรายชื่อใหมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเนื่องจากไมพบรายชื่อเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรค
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ผูถูกรองที่ ๓ ของนายทะเบียนพรรคการเมือง จึงรับฟงไดวา นายบุญาบารมีภณกับพวกไดรวมกัน
ทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแก
ผูสมัครดังกลาวซึ่งเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวัน
อันเปนเท็จ เพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ประเด็นที่หา การกระทําตามคํารองเปนการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา การกระทําที่เปน เหตุใหยุบพรรคการเมืองตามคํารอง
จะตองเปนการกระทําโดยหัวหนาพรรค หรือผูที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนหนังสือ หรือกระทําโดย
มติพรรค พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไมไดเปนหัวหนาพรรค และไมไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือกระทําตามมติคณะกรรมการบริหารพรรค ทั้งไมมีหนาที่
รับผิดชอบการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสินของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมวาในทางตรงหรือ
ทางออม และผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการกระทําดังกลาวแตอยางใด เนือ่ งจากเปนทีแ่ นนอนวา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะชนะการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได แมอาจมีบางเขตเลือกตั้ง
ที่ผูสมัครของพรรคอาจไดคะแนนไมถึ งรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิ ทธิเลือ กตั้ง แตก็ไม ทําใหผ ล
การเลือกตั้งทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศใหผูสมัครของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อแลวถึง ๔๘๕ คน แมจะมีปญหา
เกี่ยวกับการเปดประชุม สภาผูแ ทนราษฎรเนื่องจากยังมีสมาชิกไมครบหารอยคน แตก็มีทางออกตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ นั้น โดยที่วินิจฉัยแลววา ขอเท็จจริงรับฟงไดวามีการใหเงินสนับสนุน
พรรคเล็กสงผูสมัครรับเลือกตั้งจริง และการที่พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์รวมกันสนับสนุน
ใหนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ กับ นายอมรวิท ย สุ วรรณผา พนัก งานเจา หน าที่ ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และสนับสนุนใหนายบุญทวีศักดิ์
ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในประเด็นที่หนึ่ง หรือการที่พลเอก ธรรมรักษ กับ
นายพงษศักดิ์ไดรวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการ
สงผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑
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ในประเด็นที่สอง หรือการที่พลเอก ธรรมรักษ ใหพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่น เสนาะ เปน ตัวแทนนําเงิน ไปใหแ กพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในประเด็นที่สาม ลวนเปนการกระทําซึ่งเปนประโยชนแกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และลักษณะของการกระทําดังกลาวตลอดจนผลที่จะไดรับมิไดเปนประโยชนตอพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เปนการสวนตัว เพราะบุคคลทั้งสองมิไดลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง อีกทั้งการที่พลเอก ธรรมรักษ มีหนาที่รับผิดชอบจัดเตรียมแผนการเลือกตั้งในภาคอีสานของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานคณะทํางานภาคอีสาน แตกลับใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และที่ ๓ ในการจัดสงผูสมัครของพรรคดังกลาว รวมทั้งผูสมัครที่ไมมีคุณสมบัติลงรับเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ ๓ ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งพื้นที่ตาง ๆ โดยมุงเนนไปพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ที่เปนฐานเสียงของพรรคฝายคานโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต ซึ่งเปนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตย
เกือบทั้งหมด ดังที่นายจาตุรนต ฉายแสง รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ เบิกความยอมรับวา
ผลการเลือกตั้งทั่วไปในภาคใต เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดรับเลือกตั้ง และเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับเลือกตั้งเพียง ๑ คน แสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ยอมรูอยูแลววาการเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ โอกาสที่ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น มีสูงมาก โดยเฉพาะภาคใต อันจะทําใหการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบหารอยคน ตามมาตรา ๙๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไมอาจเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรไดตามมาตรา ๑๕๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และทําใหไมอาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีได
ตามมาตรา ๒๐๒ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจจัดตั้งรัฐบาลไดภายใน
เวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไวเปน บรรทัดฐาน กรณีสมาชิกวุฒิสภาไดรับ
การเลือกตั้งไมครบสองรอยคนยอมไมอาจดําเนินการใหมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่วุฒิสภาไดตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๔๓ ผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ย อ มทราบคํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล า วเป น อย า งดี แ ล ว การที่ พ ลเอก ธรรมรั ก ษ
รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และนายพงษศักดิ์ รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตางเปนกรรมการ
บริหารระดับสูงของพรรคและมีตําแหนงหนาที่ทางการเมือง โดยพลเอก ธรรมรักษ ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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ซึ่งอยูในฐานะอันอาจอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเอื้อประโยชนใหแกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดมากกวา
กรรมการบริหารพรรคที่มิไดดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงเชื่อวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไดกระทําไปโดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค
มีสวนรูเห็นยินยอมดวย ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา การที่พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ไดรวมกัน
สนับสนุนใหนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
พรรคผูถูกรองที่ ๒ กับนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และไดรวมกัน
สนับสนุนใหนายบุญทวีศักดิ์ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหผูสมัครนําไปเปน
หลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตลอดจนใหเงิน สนับสนุน แกน ายบุญทวีศักดิ์เปน
คาใชจายในการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และการที่
พลเอก ธรรมรักษ ใหพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทนนําเงิน
ไปใหพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปน คาใชจายในการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลวนเปนการกระทํา
ในฐานะตัวแทนพรรคผูถู กรองที่ ๑ ซึ่งมีผลผูก พัน เสมือ นเป น การกระทํ าของพรรคผู ถูกรองที่ ๑
ตามคํารอง
ดวยเหตุผลที่ไดวินิจฉัยไวขางตน จึงเห็นวาผูถูกรองทั้งสามกระทําการตามที่ผูรองกลาวหาตาม
คํารอง
มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การกระทําที่ผูรองกลาวหาเขาหลักเกณฑที่อาจสั่งยุบพรรค
ผูถู กร องที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหง พระราชบั ญญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว าด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และเขาหลักเกณฑที่อาจสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ ตามมาตรา
๖๖ (๒) และ (๓) ตามกฎหมายเดียวกัน หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา แมพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เปนกรรมการบริหารพรรค
แตไมไดเปนหัวหนาพรรค และไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือมีมติพรรคหรือ
มติของคณะกรรมการบริหารพรรคใหกระทําการตามขอกลาวหา หากบุคคลทั้งสองกระทําการตาม
ขอกลาวหาก็เปนเรื่องสวนตัว ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ หรือในฐานะผูแ ทนของผูถ กู รอง
ที่ ๑ นอกจากนี้ผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการกระทําที่กลาวหา เพราะการที่พรรคฝายคานไมสง
ผูสมัครยอมทําใหผูถูกรองที่ ๑ ชนะการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐ บาลพรรคเดีย ว
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ไดอยางแนน อน แมอาจมีบางเขตตองมีการเลือกตั้งใหม และอาจมีปญหาเกี่ยวกับการเปดประชุม
สภาผูแ ทนราษฎร ก็ เป น เรื่ อ งที่ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ จะต องชี้ ข าดต อ ไป สว นผูถู ก ร องที่ ๓ ตอ สู ว า
การกระทําที่กลาวอางวาเปนการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ได ตองเปนการกระทําโดยคณะกรรมการ
บริหารพรรค เมื่อเปน การกระทําการโดยไมไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรค จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๓ เชนกัน
พิเคราะหแ ลวเห็น วา ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ นั้น แมพรรคการเมืองมีฐ านะเปน
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตการดําเนิน
กิจการของพรรคการเมืองเปนอํานาจหนาที่ของผูแทนของพรรคการเมืองอันไดแกคณะกรรมการบริหารพรรค
โดยมีหัวหนาพรรคเปน ผู แ ทนพรรคการเมือ งในกิ จการอัน เกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๒๐
พรรคการเมืองไมอาจดําเนินกิจการใดไดโดยไมผานผูแทนของพรรคการเมือง แมไมปรากฏวา ผูถูกรอง
ที่ ๑ มีม ติใหพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ กระทําการอัน เปน การสนับสนุนใหมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือใหเงิน แกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ก็ดี หรือพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิไดมอบหมายใหพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ดําเนินการตามขอกลาวหาก็ดี แตหากเปน การดําเนินกิจการอันเปนการฝาฝนตอ
บทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยสภาพของภารกิจจะตองเปนการกระทําที่ไมอาจเปดเผย ยอมเปนไปไมได
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติ หรือหัวหนาพรรคจะมีหนังสือมอบหมายใหผูใดกระทํา มิฉะนั้น
แลวบทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยอมไมมีทางที่จะมีผลใชบังคับ
เมื่อพิจารณาเหตุการณภายหลังการยุบสภาและกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา พรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญ คือ
พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัคร แมโอกาสที่ผูถูกรองที่ ๑
จะไดรับชัยชนะโดยเด็ดขาดและจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวมีความเปนไปไดสูง เพราะการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๔๘ คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรบั การเลือกตัง้
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เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓๗๗ คน แตปญหาที่ผูถูกรองที่ ๑ ประสบคือ ปญหาจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ ที่บัญญัติวา “ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
คนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ ”
และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียวตามวรรคหนึ่ง และไดคะแนนเสียง
นอยกวารอ ยละยี่สิบของจํ านวนผูมีสิ ทธิเลื อกตั้ งในเขตนั้ น ใหคณะกรรมการการเลือ กตั้งจั ดให มี
การเลือกตั้งใหมใ นเขตเลือกตั้งนั้น ” บทบัญญัติดังกลาวมีผลใหเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครเพียงคนเดียว
ผูสมัครนั้นตองไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น มิฉะนั้น
ตองมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหมีผูสมัครที่ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งกอนหนานี้ คือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ปรากฏในหนังสือขอมูล สถิติ และ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ วา มีเขตเลือกตั้งที่พรรคฝายคาน ๓ พรรค
ไดรับการเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๙๐ เขต และในจํานวน ๙๐ เขตเลือกตั้ง
ดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้นถึง ๓๗ เขต และในจํานวน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๔ เขต และไดคะแนนเสียง
ตั้งแตรอยละสิบถึงรอยละสิบหาของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๑๔ เขต ยอมเปนที่คาดหมายไดวา
หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวลงสมัครใน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว โอกาสที่ผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้นยอมเปนไปไดยาก ซึ่งหากเปนเชนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหม และ
ปญหาที่จะตองเกิดขึ้น ตอเนื่องตามมาก็คือปญหาจากบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๕ ที่บัญญัติวา “การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภา
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปน
องคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔
สภาผู แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาจะกํ า หนดเรื่ อ งองค ป ระชุ ม ไว ใ นข อ บั ง คั บ เป น อย า งอื่ น ก็ ไ ด ”
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ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเคยเปนปญหาวา ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภายังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน ตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง จะดําเนินการ
ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม และศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๓
ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ วา หากสมาชิกวุฒิสภายังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน จะดําเนินการ
ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไมได เพราะเมื่อสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมครบ
จํานวน ๒๐๐ คน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง ยอมตองถือวายังไมครบองคประกอบเปน วุฒิสภา
ดวยเหตุนี้ ในเขตเลือกตั้งที่เคยเปนพื้นที่ของพรรคฝายคาน หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว
และผูสมัครนั้น ไดคะแนนเสียงนอยกวา รอยละยี่สิบของจํา นวนผูมีสิทธิเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้งนั้ น
การเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพันตํารวจโท ทักษิณ และการจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารราชการแผนดิน
ของผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองลาชาออกไป เหตุการณดังกลาวคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีวา จะปลอยใหเกิดขึ้นไมได และหาก
ไมตองการใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น สิ่งที่จะตองดําเนินการก็คือ ตองจัดหาผูสมัครจากพรรคการเมืองเล็ก
มาลงสมัครแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีแนวโนมวา หากมีผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้น จะไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แตการหาผูสมัครพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครก็มีขอจํากัด เนื่องจากพรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน เพิ่งตัดสินใจไมสงผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งกอนเปด
การรับสมัครเพียงไมกี่วัน โอกาสที่จะไดบุคคลที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ เชน สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา ตามมาตรา ๑๐๗ (๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ แตเพียงพรรคเดียว
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) หรือจะตองมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งหรือเคยศึกษาหรือเคยรับราชการในจังหวัดนั้นตามระยะเวลาที่กําหนดหรือเกิดในจังหวัดนั้น
ตามมาตรา ๑๐๗ (๕) ยอมเปนไปไดยากโดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็กที่ไมไดเตรียมการไวกอ น ซึง่ สิง่ ที่
จะตองดําเนินการและขอจํากัดดังกลาว คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีเชนกัน
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พลเอก ธรรมรักษ เปนทั้งกรรมการบริหารพรรค รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์ เปนทั้งกรรมการบริหาร
พรรค รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมตางก็เปนกระทรวงใหญ แสดงใหเห็นวา
ทั้งพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เปนบุคคลสําคัญของผูถูกรองที่ ๑ และไดรับความไววางใจ
อยางยิ่งจากคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองมีบทบาทในการ
บริหารงานและการกําหนดนโยบายในการดําเนินกิจการทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ อยางสูง การที่
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ สนับสนุนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่ไมมีคุณสมบัติลงสมัครไดก็ดีใ หการสนับสนุนทางการเงินแกผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ เปน คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรก็ดี เชื่อไดวา
เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อและไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
เพื่อใหผูถูกรองที่ ๑ สามารถกลับคืน สูอํานาจไดโดยเร็วนั่น เอง และเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไมไดรับประโยชนประการใดเปนการสวนตัวจากการดําเนินการ
ดังกลาว ในทางกลับกันหากการดําเนินการดังกลาวสําเร็จผลแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูถูกรอง
ที่ ๑ ประกอบกับ พลเอก ธรรมรัก ษ ไดรั บ มอบหมายใหเ ปน ผูรั บผิ ด ชอบการสมั ครรับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘
ไมมีเขตเลือกตั้งใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดคะแนนนอยกวารอยละยีส่ บิ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และปรากฏวา พรรคการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากพลเอก ธรรมรักษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ ผูถูกรองที่ ๒ ไมไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่อยูในความรับผิดชอบของพลเอก ธรรมรักษ เลย แตสงผูสมัครในเขตภาคใตจํานวนถึง
๒๑ คน จากจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสิ้น ๓๑ คน สวนผูถ กู รอง
ที่ ๓ แมวาจะไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๒๓ คน แตก็สงผูสมัครในเขต
พื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ คือ ในเขตภาคใตถึง ๓๑ คน และที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก ๔ คน
การที่พลเอก ธรรมรักษ เขาไปเกี่ยวของกับการใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
เพื่อใหสงผูสมัครจํานวนมากในเขตเลือกตั้งนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ที่เปน ปญหาของผูถูกรองที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใ หเกิดปญหาการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อและไมมี
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ความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการกลับคืนสูอํานาจของผูถ กู รองที่ ๑
ภายหลังการเลือกตั้งเชน นี้ เมื่อพิเคราะหประกอบกับการสนับสนุน ใหพรรคการเมืองอื่น สงผูสมัคร
ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เปนเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอ
ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง ขอกลาวหาดังกลาวเปนเรื่องสําคัญที่กระทบตอภาพลักษณของผูถ กู รอง
ที่ ๑ ทําใหเชื่อไดวา กอ นดําเนิน การดังกลาวพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ แลว จึงถือไดวา การกระทําของพลเอก
ธรรมรั ก ษ และนายพงษ ศั ก ดิ์ เป น การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งที่ ๑ และมี ผ ลผู ก พั น ผู ถู ก ร อ งที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ ขอตอสูของ
ผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมข้นึ
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
มีสวนเกี่ยวของดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูสมัครที่เปน
สมาชิกพรรคเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสามารถลงสมัครได และนายบุญทวีศกั ดิ์
รูเห็นยินยอมใหนายชวการผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ รับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครแขงกับสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว และ
ผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ทั้งนายบุญทวีศักดิ์ยังได
ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปน
หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ดังกลาว
เปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๒ ประกอบกับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และนายเอนก จัน ทรสนธิ์ เหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ ว า ผูถู ก รอ งที่ ๒ มีม ติ ใ ห ส งผู ส มัค รทั่ว ประเทศ แม ยืน ยั น ว า ผูถู ก รอ งที่ ๒ ไม ไ ด
เงินสนับสนุนจากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๓๖ คน ยอมตองใชเงิน และตองเปนเงิน
จํานวนมากกวาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครเพียง ๖ คน
นายบุญทวีศักดิ์ก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงิ น จึงเชื่อไดวา การกระทําของ
นายบุญทวีศักดิ์เปนผูแทนผูถูกรองที่ ๒ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์เปนการกระทําของ
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ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ และมี ผ ลผู ก พั น ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
ในสวนของผูถูกรองที่ ๓ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
รูเห็นยิน ยอมใหน างฐัติมา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนายบุญาบารมีภณ ยังออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกระทําของนายบุญาบารมีภณ ดังกลาวเปนการกระทํา
เพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓ ประกอบกับนายศุภกิจ ดุลยเกียรติ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๓
เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา ทราบเรื่องที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเปนจํานวนมาก
แมยืนยันวาผูถูกรองที่ ๓ ไมไดเงินสนับสนุนจากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๑๒๖ คน
ยอมตองใชเงินและตองเปนเงินจํานวนมากกวาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรอง
ที่ ๓ สงผูสมัครเพียง ๙ คน นายบุญาบารมีภณ ก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงิน
จึงเชื่อไดวา การกระทําของนายบุญาบารมีภณจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ แลว และนายบุญาบารมีภณ เปน ผูแ ทนผูถูกรองที่ ๓ จึงถือไดวา การกระทําของ
นายบุญาบารมีภณ เปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
การที่ผูถูกรองที่ ๑ สนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได ยอมเปนการสนับสนุน
ใหเกิดการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๗ (๔) และการที่ผูถู กรองที่ ๑ ใหเ งิน สนั บสนุน แกผูถู กรองที่ ๒ กับผู ถูกรอ งที่ ๓
เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เอง ยอมมีผลเทากับผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวา ๑ คน
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๘ ที่บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งใด จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น” ผูถูกรองที่ ๑ กระทําดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

กรณีมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ คนเดียวและผูสมัครนั้น ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม
ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปตามครรลองของกฎหมาย
ตามปกติ โดยรวมกันกระทําเปนขบวนการกับพรรคการเมืองอื่น เพียงเพื่อใหการกลับคืนสูอํานาจของ
ผูถูกรองที่ ๑ เปนไปโดยเร็วยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วา ดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สว นหลั ง และกรณี ไ มจํ า ตอ งวินิ จ ฉัย ว า
การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนแรกดวยหรือไม
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ถือไดวา เปนการกระทําอันอาจ
เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ขัอตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของ
ประชาชนหรือไม เห็น วา การที่ผูถูกรองที่ ๑ เขาแทรกแซงบิดผันกระบวนการเขาสูอํานาจในการ
ปกครองประเทศเพื่อสรางภาพลวงตาวามีการแขงขันกันตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ โดยเนื้อแท
มิได เป น เชน นั้น ย อมสง ผลให การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยต องสั่น คลอนไมมั่ น คง ทํ าให
ประชาชนที่รูขอเท็จจริงเสื่อมศรัทธาตอระบบการเมือง อาจนําไปสูการตอตานการใชอํานาจปกครอง
โดยไม ช อบธรรมของพรรคการเมื อ ง ประกอบกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เปนบทบัญญัติที่เปนนโยบายของรัฐ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอย การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ จึงเปน การขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของ
ประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสาม
เปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามพระราช
บัญญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดวยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ด วยหรื อไม
เพราะไมอาจทําใหผลคดีเปลี่ยนแปลงไป
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
รับเงินจากผูถูกรองที่ ๑ และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอัน เปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปน
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หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงาน
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อให
ผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติสามารถลงสมัครไดนั้น แมมิใชกระทําเพื่อใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
ได ม าซึ่ งอํ า นาจปกครองประเทศ แต การกระทํ า ดัง กลา วมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ ชว ยให ผูถู ก รอ งที่ ๑
หลีกเลี่ยงผลบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง จึงถือไดวาเปนการกระทําอันเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) ทั้งยังเปน ภั ย
ตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามมาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา
๖๖ (๓) เปน การกระทําอัน เปน ความผิดทํานองเดียวกัน กับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๒ ลัก ษณะ ๑ ว าด ว ยความผิ ดเกี่ ยวกับ ความมั่น คงแหง ราชอาณาจัก ร ตั้ งแต ม าตรา ๑๐๗
ถึงมาตรา ๑๓๕ และการกระทํ าที่ขั ดต อกฎหมายหรือ ความสงบเรี ยบร อยหรือ ศีล ธรรมอั น ดี ของ
ประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตองเปนการกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น
การกระทําอันอาจเปน ภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนคนละกรณีกับการกระทํา
อันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บญ
ั ญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และที่กลาวอางวา
การกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓)
ตองเปนการกระทําความผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑
เปนอันตรายอยางยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หาไดเปนความผิดกฎหมายเล็กนอยดังที่
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
จริงอยู แมจะเปนที่ยอมรับเปนการทั่วไปและเปนสากลวา พรรคการเมืองนั้นถือเปนเครื่องมือ
ที่สําคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปน สิ่งที่แสดงออกของการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่มีแ นวความคิดในทางการเมืองรวมกัน และเปน สิ่งสําคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในทาง
การเมื อ ง แต ก็ ต อ งเข า ใจว า ก็ เ หมื อ นกั บ สิ่ ง ทั้ ง หลายตามธรรมชาติ ที่ แ ม จ ะเป น สิ่ ง สํ า คั ญ และดี
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มีประโยชน แตหากนําเครื่องมือหรือสิ่งสําคัญที่วานั้นไปใชในทางที่ไมถูกตองชอบธรรม ไมวาการใชเปน
เครื่ องมื อเพื่ อ ให ไ ดม าซึ่ งอํ า นาจในการปกครองประเทศด วยวิ ธี การที่ไ ม เ ปน ปกติ แ ละชอบธรรม
เพียงเพื่อใหไดคะแนนเสียงเด็ดขาดอยางทวมทน ซึ่งลักษณะเชนนี้ คนทั้งหลายไมวาในประเทศไทย
หรือตางประเทศ ไมอาจยอมรับไดวาเปน พรรคการเมืองในนัยของพรรคการเมืองที่จะเปน รากฐาน
ที่สําคัญของการเปนเครื่องมือในการทําใหการปกครองของประเทศเปนประชาธิปไตยได การกลาวเชนนี้
ไมไดหมายความวาในประเทศไทยจะไมมีพรรคการเมืองที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
เชนในประเทศตาง ๆ อยางนอยก็ยังมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณของการเปนพรรคการเมืองในระบบสากล
และมีการวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลา ๓๐ กวาปก็มี ๖๐ กวาปก็มี ซึ่งเปนการพัฒนา
ที่สอดคลองกับระบบพรรคการเมืองในประเทศตาง ๆ และที่สําคัญไปกวานั้น การเลือกตั้งแมจะเปน
สวนสําคัญของการปกครองที่เปนประชาธิปไตย แตก็ตองอยูในพื้นฐานเชนเดียวกับเรื่องพรรคการเมือง
ซึ่งประเทศทั้งหลายในโลกที่พัฒนาทางการเมืองแลว จะไมมีปญหาในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใช และพิทักษหวงแหนสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งของประชาชนเหมือนอยางในบานเรา
ดังนั้น ในทุกครั้งที่เกิดปญหาในประเทศของเราอยางเชน ครั้งนี้ คนตางชาติก็จะเรียกรองกอ นอื่น
ทั้งหมด คือ การที่ตองใหมีการเลือกตั้งกอนเพียงอยางเดียวเทานั้นเสมือนวาการเลือกตั้งเปนคํากลาว
ที่ศักดิ์สิทธิ์วา หากใหมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแลวก็จะทําใหประเทศชาตินั้นเปนประชาธิปไตยเหมือน ๆ กับ
ในประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ซึ่งในเรื่องนี้คงตองทําใหเขาทั้งหลายเหลานั้นเขาใจวาสถานการณของ
สังคมไทยเชน ที่มีกรณีในคดีนี้เปน ตัวอยางยอมแสดงวาหากพรรคการเมืองมิไดมีสภาพเปน สถาบัน
การเมืองอยางแทจริง และมีการใชเงินสนับสนุนการเลือกตั้งอยางไมถูกตองเพื่อใหไดอํานาจรัฐอยาง
ที่เกิดขึ้น ลําพังเพียงตองมีการเลือกตั้งอยางเดียวคงไมสามารถทําใหเกิดประชาธิปไตยเชนในที่อื่น ๆ ได
เมื่อไดพิเคราะหพฤติการณตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในคดีนี้ ดังไดกลาวแลว
ตั้งแตตน และเหตุผลที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา พฤติการณที่เกิดขึ้นและปรากฏจากหลักฐาน ยอมไมอาจ
พิจารณาเปนอยางอื่นไดนอกจากมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ พรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งไดรวมกระทําความผิดในครั้งนี้ดวย
ในขณะเดียวกัน เห็นเปน การสมควรที่จะไดวินิจฉัยตอไปดวยวา ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแก
ขอกลาวหาวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามความในขอ ๓ ของคณะปฏิรูป ฯ
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ฉบับที่ ๒๗ ไมอาจนําไปใชยอนหลังเพื่อบังคับ หรือลงโทษแกกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ซึ่งเปนการกระทําที่เกิดขึ้นกอนการประกาศใชบังคับ นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลังนี้ เปนหลักที่เกิดจากคํากลาวตั้งแตสุภาษิต
ลาติน Nullum crimen sine lege ไมมีก ารกระทํา ความผิด หากไมมีก ฎหมายกํา หนด และ Nulla
poena sine lege บุคคลจะไมตองรับโทษหากไมมีกฎหมายกําหนดไว หลักกฎหมายดังกลาว มิใชเปน
หลักกฎหมายที่เปน หลักเด็ดขาดแตอยางใด ที่เปนที่เขาใจกัน คือ จะตรากฎหมายใหมีผลยอนหลัง
เปนการลงโทษทางอาญามิได ความคิดในสมัยแรก ๆ แมจะมีขึ้นเพื่อใหมีการปองกันสิทธิเสรีภาพของ
เอกชน แตในระยะเวลาตอมาจนถึงปจจุบันแนวคิดในทางกฎหมายเห็นวา สังคมตองมีการพัฒนาและ
กฎหมายที่ไดตราขึ้นใหมยอมเปนที่เขาใจและยอมรับวาเปนกฎหมายที่ตองดีกวากฎหมายที่ใชบังคับอยูเดิม
เปนธรรมตอสังคมและเหมาะสมกวากฎหมายที่ใชบังคับอยูแลว ดังนั้น จึงควรใหกฎหมายที่ไดตราขึ้นใหม
มีผลใชบังคับไดทันที แตอยางไรก็ตามก็ยังมีการยอมรับวา จะตองใหกฎหมายมีความแนนอนในการ
บังคับใช เปนแตความจําเปน ของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนของคนสวนใหญ อาจจะตองมี
ความสําคัญมากกวาความแนนอนในบทกฎหมายแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น ในทางกฎหมายจึงมีขอยกเวน
เกี่ยวกับการใหอํานาจแกฝายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายใหมีผลยอนหลังได โดยเฉพาะในอันทีเ่ ห็นวา
จะเปนไปเพื่อปองกันหรือทําใหหมดไปในสิ่งที่เห็นวาเปนอันตรายหรือเปนที่มาของความไมเปนธรรม
เพื่อคุมครองใหเกิดความมั่นคงและความยุติธรรมในสังคมดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ปรากฏอยูในตําราความรู
เบื้องตนกฎหมายทั่วไปของประเทศตาง ๆ อยางไรก็ตาม หลักในเรื่องกฎหมายไมมีผลยอนหลังก็ยังคง
ยึดถือในกรอบของการลงโทษทางอาญาเปนหลัก
สําหรับคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ที่มองวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใชสิทธิทางการเมือง มีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภทนั้น
เห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยอมไมใชโทษในทางอาญาอยางแนนอน หากแตเปนเพียงมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใหอํานาจในการยุบพรรคการเมืองที่กระทําการตองหามตาม
มาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใ ห
กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ไดกอใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีโอกาสที่จะกระทําการอัน เปน การกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีกในชวงเวลาหนึ่ง อัน เปนมาตรการ
ที่เหมาะสมแกการคุม ครองประโยชนของสังคมสวนรวม เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ที่สําคัญยิ่งนั้น สามารถดํารงอยูได เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในลักษณะดังกลาว ซึ่งเปนกรณีการตัดสิทธิเลือกตั้งที่ผานมา พบวา การกระทําที่มีลักษณะ
ตองหามมิใ หใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีเคยถูกไลออก ปลดออก
หรือ ใหออกจากราชการ หน วยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือเคยตอ ง
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ อันเปนการกระทํา
ที่เกิดขึ้น กอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ศ. ๒๕๒๑
รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับมิไดมีบทบัญญัติหามใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแตอยางใด แตในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ไดบัญญัติจํากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เพราะเหตุมีลักษณะตองหามดังกลาวไวในมาตรา ๑๐๗ วา บุคคลผูมีลักษณะอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ... (๗) เคยถูกไลออก ปลดออก
หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวาทุจริตตอ
หนาที่ และ (๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสิน เพิ่ม ขึ้น ผิดปกติ ตอมา เมื่อมีการแกไขรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
บทบัญญัติเรื่องลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดังกลาว
ไดปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเปนมาตรา ๑๑๓ วาบุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ ....(๗) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
และ (๘) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหตกเปน ของแผน ดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือ
มีทรัพยสินเพิ่มผิดปกติ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็ไดบัญญัติถึง
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวในมาตรา ๑๐๙ (๖) และ (๗)
โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ เ ช น เดี ย วกั น กั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๑๓ (๗) และ (๘) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ จากบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๗ (๗) และ (๘) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๐๙ (๖) และ (๗) ของรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะเห็นไดวา การตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลที่เคย
กระทําการทุจริตตอหนาที่ หรือเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสิน ตกเปน ของแผน ดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติ ซึ่งเปนลักษณะตองหามดังที่กลาวขางตน อันเปนการกระทําที่เกิดขึ้นกอนการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ เปนบทบัญญัติที่ชัดแจง และแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา
ตองการตัดสิทธิบุคคลที่เคยกระทําการดังกลาว แมจะเปนการกระทําที่เกิดขึ้นกอนการบัญญัติหามไวใน
รัฐธรรมนูญก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดบัญญัติหามบุคคลที่มีลักษณะตองหามเพราะเคยกระทําการ
ดังกลาว มิใหเขาสูวงการเมือง ยอมหมายความวา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับใหมประสงคที่จะให
บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดทันทีกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอน หากวินิจฉัยหรือตีความวา บทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๑๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๑๐๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีผลใชบังคับยอนหลังกับการกระทํา
ที่เ กิ ด ขึ้ น ก อ นการประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทั้ ง ฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว ยอมมีผลใหผูที่เคยถูกไลออก ปลดออก หรือ
ใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได ซึ่งรัฐธรรมนูญ
คงไมประสงคเชน นั้น ที่จะใหบุคคลดังกลาวเขาสูการเมือง เพียงเพราะการถือหลักอยางเครงครัดวา
กฎหมายไมใชบังคับยอนหลังกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอน และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะตองหามในการ
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังกลาว กับการกระทําที่เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และการกระทําตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว จะเห็นไดวา การกระทําตามมาตรา ๖๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีลักษณะของ
การกระทําที่รุน แรงกวาการกระทําที่มีลักษณะตองหามที่กลาวมาขางตน ในการคัดกรองคุณ สมบัติ
เบื้องตน ของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร รัฐ ยอมมีอํานาจโดยชอบธรรม
ที่จะตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลได หากเห็นวาจะเปนอันตรายตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ดวยการบัญญัติมาตรการในการบังคับมิใหบุคคลที่มีลักษณะตองหามเชนวานั้นใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอีก ดังนั้น มาตรการที่คณะปฏิรูป ฯ ประกาศกําหนดในฉบับที่ ๒๗
ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมือง เพราะเหตุกระทําการตองหามตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเกิดจากการที่พรรคการเมืองนั้นกระทําการถึงขั้น ที่เรียกวารายแรงอัน เปนปฏิปกษ
ตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศเชนกัน การเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งในกรณีนี้ จึงตองถือวาเปน
มาตรการที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อธํารงและรักษาไวซึ่งความมั่นคงของระบอบการปกครองของประเทศ
อันอยูในหลักเกณฑที่จะใหบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวมีผลยอนหลังไดเพราะเหตุผลความจําเปน
และประโยชนสวนรวมของสังคม มากกวาที่จะถือเพียงความแนนอนของกฎหมายเทานั้น
สําหรับในสวนของพรรคการเมือง นั้น เมื่อคํานึงถึงวา การดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
เปน หนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และจากขอเท็จจริงที่รับฟงไดชัดเจนวา บุคคลที่เปน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองดวยการรูเ ห็น ยิน ยอมจากหัวหนา พรรคไดก ระทําการเพื่อ ใหไดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ ดวยการสนับสนุนใหเงินแกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับผลประโยชนและการกระทํา
ในลักษณะสมรูร วมคิด โดยมี การวางแผนรว มกัน อย างเปน ขบวนการ มิไ ดคํานึง ถึงความถูกตอ ง
ตามกฎหมายและปราศจากการคัดคานการกระทํานั้น โดยมิไดมีการตรวจสอบกันอยางจริงจังหลังจาก
เกิดเรื่องรองเรียนกลาวหาขึ้น การกระทําดังกลาวมีลักษณะรุนแรงถึงขนาดที่เปนอัน ตรายอยางยิ่งตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันอยูในขั้นที่เปนสาเหตุใหยุบพรรคการเมืองนั้นไดตามมาตรา ๖๗
ประกอบกับมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
แมจะมีขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดชี้แจงหักลางขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ แลววามีกรรมการบริหารพรรคซึ่งรวมถึงหัวหนาพรรคลาออกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วา ด ว ยพรรคการเมื อ ง ก็ไ ม มี ผ ลทํ า ให มิต อ งถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ที่ ต นเป น กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ ไม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

จึงเห็นวา สมควรมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ตามมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กับใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๑๑๑ คน ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๑๙ คน
และผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๓ คน ทั้งนี้ ตามคํารองของอัยการสูงสุด มีกําหนดเวลา ๕ ป นับแตวันที่
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวตามประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
ศาสตราจารย ดร.อักขราทร จุฬารัตน
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของหมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต ตุลาการรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคแผนดินไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคไทยรักไทย
เรื่อง

ผูถูกรอง

อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย

อัยการสูงสุดยื่นคํารองรวมสามคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคํ า สั่ง ยุ บ พรรคพัฒ นาชาติ ไทย พรรคแผ น ดิ น ไทย และพรรคไทยรั กไทย เนื่อ งจากปรากฏต อ
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งว า พรรคพั ฒ นาชาติ ไ ทยและพรรคแผ น ดิ น ไทยกระทํ า การฝ า ฝ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานตาม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/ ๙๐๐๐
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ และหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
ตามลําดับ อัยการสูงสุดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ทั้งสามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
คดีอยูในระหวางที่พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของ
คณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนู ญ และใหบ รรดาอรรถคดี หรื อ การใดที่อ ยูใ นระหว างการดํา เนิ น การของ
ศาลรัฐ ธรรมนูญ กอนวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูใ นอํานาจและความรั บผิด ชอบของ
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ตอมา พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผน ดิน ไทย และพรรคไทยรักไทย
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณาคํารอง
ทั้งสามเขาดวยกัน เนื่องจากมีขอเท็จจริงเกี่ยวพันกันโดยใหเรียกอัยการสูงสุดวา ผูรอง และใหเรียก
พรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา
ผูถูกรองที่ ๓
คํารองที่หนึ่ง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวัน ที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๖ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ ง ตั้งแต วัน ที่ ๔ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวัน ที่ ๘ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนดคุณสมบัติ
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง
แตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนและการประกาศผลวา ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้ง
มีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหประกาศใหผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง แตในกรณีที่ไดคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมี
การเลือกตั้งใหมในเขตนั้น
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณาดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เนื่องจาก
นายบุ ญ ทวี ศั ก ดิ์ หั ว หน า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ กระทํ า การอั น อาจเป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน
ภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีการทุจริต
ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนให
พรรคการเมืองอื่นจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้ง
ที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียง
ไมถึ งรอ ยละยี่สิบ ของผูมี สิทธิ เลือ กตั้ง ในเขตนั้ น การจัด สงคนลงสมัค รโดยพรรคการเมือ งตา ง ๆ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตามคํา บงการหรือ คํา สนั บสนุน ของผู บริ หารระดั บสู งของผูถู กร องที่ ๑ ในหลายสิบ เขตเลือ กตั้ ง
ไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียน
สมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทํา
ของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และ
ผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตัง้
มีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของ
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนการกระทําในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา
๖๖ (๒) และ (๓) และใหแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก
ของผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของนายทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และออกหนั ง สื อ รั บ รองการเป น สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ อั น เป น เท็ จ ส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมถึงเกาสิบวัน อันเปนการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๗ (๔) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ ยอมแสดงวา
ผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรองจึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิ จารณาวินิ จฉัยโดยอาศัยบทบัญญั ติของรัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒
ตอมา ผูรองยื่น คํารอ งแกไขเพิ่มเติม คํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบ พรรคการเมื องเปน เวลาหาป ผูรอ งจึงขอแกไขเพิ่มเติม คํา รองขอใหมีคํ าสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีกําหนดหาป
นับ แต วัน ที่มี คํา สั่ง ให ยุบ พรรคผู ถูก รอ งที่ ๒ ทั้ ง นี้ เปน ไปตามประกาศคณะปฏิรู ปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่น คํา ชี้แ จงแก ขอกลา วหา ฉบับลงวั น ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ
คําชี้แจงแกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา
(๑) การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
วรรคสอง เนื่องจากไมเปดโอกาสใหผูถูกรองที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้ง
ใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมปรากฏวาทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน จึงมีผล
ใหผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๒ ไมเคยมอบอํานาจใหกับบุคคลใดไปดําเนินการตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
คําชี้แ จงแกขอกลาวหาในประเด็น ขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แ จงวา ผูถูกรองที่ ๒ โดย
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคไมไดกระทําความผิดตามที่ผูรองกลาวหาและนายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักกับ
นายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มากอน อีกทั้งไมเคยเสนอเงิน
หรือสิ่งของเพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่คํารองกลาวหา เนื่องจาก
วันและเวลาที่ผูรองกลาวหานั้น นายบุญทวีศักดิ์อยูตางจังหวัด และไมมีหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นวา
นายบุญทวีศักดิ์เกี่ยวของในการกระทําตามที่กลาวหา สวนกรณีการรับเงินจากกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นั้น นายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักและไมเคยรับเงินจากบุคคลตามที่ผูรองกลาวหา
ผูถูกรองที่ ๒ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สอง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารอง
ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๕
และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช
เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
เนื่องจากนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน
ภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนวา มีการทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่นแยกยาย
กันไปจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรคฝายคาน
ลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมืองตาง ๆ ตามคําบงการ
หรือ คํา สนั บสนุน ของผู บริ หารระดั บสู งของผูถู กร องที่ ๑ ในหลายสิ บเขตเลื อกตั้ง ได ผูส มัค รที่ มี
คุณสมบัติไมครบตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียนสมาชิกพรรคยอนหลัง
การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทําของผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงและคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่ม เติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็น พองดวย โดยเชื่อวาการกระทําของ
นายบุ ญ าบารมี ภ ณ หั ว หน า พรรคผู ถูก ร อ งที่ ๓ ที่ อ อกหนัง สื อ รั บ รองอั น เป น เท็ จให แ ก ผู ส มั ค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปเปน หลักฐานในการสมัคร
รับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะตัวแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปน ความผิดฐานสนับสนุน ผูสมัครให
กระทําความผิดฐานสมัครรับเลือกตั้งโดยรูวาตนเองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ และเปนความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ
แกเจาพนักงาน และแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
และมาตรา ๒๖๗ นั้น เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) จึงแจงเรื่องและสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวน
ขอเท็จจริง เพื่อใหผูรองดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ตอไป

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา การกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๒ ไดดําเนินการรับเงิน
สนับสนุนจากพลเอก ไตรรงค อิน ทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วา การกระทรวงกลาโหม ซึ่ ง เป น นายทหารผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาของพลเอก ธรรมรั ก ษ อิ ศ รางกู ร
ณ อยุธยา ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียงไมถึง
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง และนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมารวมกัน จัดทํารายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรอง
สมาชิกพรรค ผูถูกรองที่ ๓ ประเภทกิตติมศักดิ์อันเปนความเท็จเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบหนังสือ
รับรองคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเกินกวาเกาสิบวัน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูสมัครของ
ผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบาง
เขตเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ยอมแสดงวา ผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปก ษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทํา
การอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๓
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรองจึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิ จารณาวินิ จฉัยโดยอาศัยบทบัญญั ติของรัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบ พรรคการเมื องเปน เวลาหาป ผูรอ งจึงขอแกไขเพิ่มเติม คํา รองขอใหมีคํ าสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีกําหนดหาป
นับ แตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๓ ยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําชี้แ จง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) การที่ศ าลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งดังกลาว ผูรองไมอาจนําเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองได เนื่องจากมูลคดีที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําผิดของพรรคการเมืองที่ฝาฝนกฎหมายและถูกดําเนินคดีสิ้นไปแลว ควรยกคํารองนี้
(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๓ ไมเคยมอบอํานาจใหแกบุคคลใดไปดําเนินการตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ที่วา ตองกระทําโดยนิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรคมอบหมายใหทําการแทน ซึ่งการกระทําที่เปน ความผิดลงโทษพรรคการเมืองไดนั้น
ผูกระทําตองเปนกรรมการบริหารของพรรค แตนางฐัติมาและนายพันธมิตร ดวงทิพย ที่ผูรองกลาวอางวา
ไปรับเงินจากผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงไมมี
อํานาจกระทําการใดแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ แตเปนพฤติกรรมที่เปนการกระทําเฉพาะกลุม ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ ไมมีสวนรับรู
ไมไดเกี่ยวของ ไมไดมอบหมาย และไมใชเปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓
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คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) ประเด็นเรื่องการที่ผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค นางฐัติมาและ
นายพันธมิตร เจาหนาที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคราวนี้
โดยสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๒๑ คน
และแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ซึ่งอาศัยงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานโครงการ ประจําป ๒๕๔๙ จํานวนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เปนไปตามมติการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยประธานที่ประชุมนําเสนอใหผูถูกรองที่ ๓
นําเงินที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ จํานวน ๑๐ คน
เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน สวนผูสมัคร
ที่เปนสมาชิกคนอื่น อีกจํานวน ๑๑๖ คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนด ใหรับผิดชอบดวยตนเอง
โดยรวมกับคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีนายพันธมิตรเปนผูอํานวยการเลือกตั้ง
ของผูถูกรองที่ ๓ และเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๑ นําเงินสวนตัวมาชวยสนับสนุน
โดยนายพันธมิตรกูยืมเงินจากนางวริศริยา งามเกิดศิริ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และตอมาผูถูกรองที่ ๓
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ โดยกรรมการบริหารพรรคนําเงินดังกลาวไปใชจายตาม
แผนงานโครงการประจําป ๒๕๔๙ แลว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นวาผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง
เปนเงินจํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดมีสวนเกี่ยวของ และไมไดมอบหมาย
แตเปนการกระทําของนางฐัติมาและนายพันธมิตรซึ่งไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค และผูถกู รองที่ ๓
ไมไดรับประโยชนจากการกระทําของกลุมบุคคลดังกลาว หากผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจะตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขการบริจาคเงินใหแกพรรค สวนที่วา มีผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ บางคน
เชนนายอุทัย นามวงศ ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา รับเงินคาสมัครและ
คาใชจา ยจากผูถูกรองที่ ๓ นั้นรับฟงไมได เนื่องจากนายอุทัยเปนเครือขายของพรรคประชาธิปตยใน
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การสรางสถานการณเพื่อลมการเลือกตั้ง ประกอบกับนายอุทัยเปนบุคคลมีความรูถึงระดับปริญญาเอก
จากตางประเทศขอกลาวหาของผูรองเปนเพียงการเชื่อมโยงความผิดใหไปถึงผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจะใหถูก
ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) เทานั้น นอกจากนี้ที่
นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ รวมประชุมการใหสัตยาบันรวมกับพรรคการเมืองอีก ๑๕ พรรค และเลาใหฟงวา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะชวยคาใชจายในการสงผูสมัครของพรรคการเมือง
ทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ในวันประชุมดังกลาวมีหัวหนาพรรคการเมือง
หรือผูแทนของพรรคการเมืองเขารวมประชุม จํานวน ๑๖ พรรค เพื่อทําสัตยาบันการปฏิรูปการเมืองรวมกัน
นอกจากพรรคการเมืองแลวยังมีผูสื่อขาวเขารวมจํานวนมาก หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดกลาว
ในที่ประชุมถึงเรื่องงบประมาณที่จะชวยสนับสนุนในการเลือกตั้งแตอยางใด
(๒) ประเด็นเรื่องที่นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จ
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐาน
ในการสมัครรับเลือกตั้ง นั้น ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ มี ๓ ประเภท
ไดแก (๑) สมาชิกตามขอบังคับพรรค ขอ ๑๐ คือ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตาม
ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคมีม ติอนุมัติเปน สมาชิกพรรคได (๒) สมาชิกตาม
ขอบังคับพรรค ขอ ๑๑ คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิกที่เปนผูกอตั้งพรรค และบุคคลซึ่งพรรค
เลือกมาเปนสมาชิก หมายถึงสมาชิกที่ปรับแทนตําแหนงที่มีอยู จึงไมเปนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพียงปรับเขาและออก (๓) สมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒ คือ สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลที่ยื่น
ใบสมัคร และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบได โดยไมตองเสียคาบํารุง
ผูถูกรองที่ ๓ ยืน ยัน วา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ผูสมัค รรับเลือกตั้ งแบบบัญชีร ายชื่ อจํานวน ๕ คน และแบบแบ งเขตเลือกตั้งจํา นวน ๑๒๑ คน
รวม ๑๒๖ คนนั้น มีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ทุกคน โดยผูถูกรองที่ ๓
ไดรับเปนสมาชิกในคราวประชุมพรรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการประชุม
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รับสมัครปรับปรุงสมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวน ๑๙๑ คน และในการประชุมพรรค ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๒๕ คน ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ มีใบสมัครสมาชิกของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ดังกลาวเปนหลักฐาน แตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพียง ๑๐ คน แบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน
และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๕ คน สวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งอีก ๑๑๖ คน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรายชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งเห็นวา ผูสมัครดังกลาวไมไดเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ เพราะไมมีรายชื่อปรากฏ
ในรายงานสมาชิกเพิ่มหรือลด ในรอบป ๒๕๔๘ (แบบ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗) ของผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งในรายงานดังกลาวผูถูกรองที่ ๓ รายงานเพียงวา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถูกรองที่ ๓
มีสมาชิกจํานวน ๒๙,๓๐๖ คน ในรอบปที่ผานมาคือ ป ๒๕๔๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูถูกรองที่ ๓ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวน ๗๐๐ คน และมีสมาชิกลดลงจํานวน ๓๑ คน และมีสมาชิก
รวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๕ คน เหตุที่ไมมี รายชื่อผูส มัครดังกล าวในรายงานสมาชิกเพิ่ม ขึ้น หรือลดลง
ในรอบป ๒๕๔๘ ของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจากสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน
๑๒๖ คน เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เปนการปรับคนใหมเขามาแทนคนเกาที่ตองปรับออกไป ผูถูกรองที่ ๓
จึงไมไดแจงรายชื่อสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมี
รายชื่อบุคคลดังกลาว ผูถูกรองที่ ๓ เพียงแตจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไวตามที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ กําหนดไว และ ผูถูกรองที่ ๓
ก็เ คยดํา เนิน การเช น เดีย วกัน มาแล ว ในการเลื อกตั้ง ในคราววั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๘ ดัง นั้ น
การออกหนัง สื อรั บ รองให แ ก ผูส มั ครรั บเลือ กตั้ง เป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรของผู ถูก รอ งที่ ๓
โดยนายบุญาบารมีภณเพื่อใหผูสมัครนําไปใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง จึงกระทําไปดวย
ความถูกตองและเปนจริง
ผูถูกรองที่ ๓ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สาม ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคไทยรั ก ไทย ผู ถู ก ร อ งที่ ๑ เป น พรรคการเมื อ งที่ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๑ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน โดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
เนื่องจากพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล กรรมการบริหาร
พรรคระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และกระทําการอัน
อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
มีการสมคบระหวางผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เจาหนาที่พรรคการเมืองอื่น และเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรค โดยวาจางพรรคเล็กใหลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
แขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ของจํานวนผู มีสิ ทธิเ ลือกตั้ง ตามพระราชบั ญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญวา ดวยการเลื อกตั้ งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
(เพิ่มเติม) ซึ่งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงานผลการสืบสวนสอบสวน
ตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบีย นพรรคการเมือ งพิจ ารณาข อเท็ จ จริ ง พยานหลั ก ฐานและพฤติ ก ารณ ป ระกอบ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทํา
ของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์เปนการกระทําในฐานะเปนตัวแทนของผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก
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ลักษณะเปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) จึงไดสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง
เพื่อใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ตอไป
ผูร อ งพิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง จากหลั ก ฐานที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งส ง มาแล ว เห็ น ว า
เมื่อระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลาที่พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ ปรากฏขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานวา
กรณีผูถูกรองที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไดแจงตอนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วา จะชวยคาใชจายในการลงสมัคร
ทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ
ตอมาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูดํารงตําแหนงในขณะนั้นคือ พลเอก ธรรมรักษ และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่น เสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และ
เปนนายทหารคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษไดมอบเงินคาใชจาย จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใหแก
นางฐัติม า ภาวะลี สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ และเปน ผูประสานงานของผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปน
คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียว
แลวไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมาระหวางวันที่ ๕
ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกนางฐัติมาเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน และ
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท ใหแกนางฐัติมาอีก
เพื่อเปน คาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ รวมเงิน ที่น างฐัติมาไดรับจากพลเอก
ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ ทั้ง ๓ ครั้ง เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
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กรณีผูถูกรองที่ ๒ พลเอก ธรรมรักษ รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งบุ คคลทั้ งสองเปน กรรมการบริหารพรรคระดั บสูงของผูถู กรองที่ ๑
รวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
แขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวแลวไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข และนายธีรชัยหรือตอย
จุลพัฒน คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษเปนตัวแทนติดตอมอบเงินใหนายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หลายครั้ง โดยเริ่มติดตอที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหตัดตอขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ กรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน และมอบเงินคาใชจายใหสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไปสมัครรับเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครของ
ผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีได
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิออกเสียงในเขตนั้น โดยพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
รวมกับนายทวี นายพงษศ รี และนายธีรชัย มอบเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกน ายชวการที่
กระทรวงกลาโหม เมื่อวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อนําเงิน จํานวนดังกลาวไปใหนายบุญทวีศักดิ์
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการนําสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีซึ่งเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษนําเงินไปให
นายชวการนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมอบใหผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันในผูรวมงาน และตอมาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงิน
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการเพื่อนําไปใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ของผูถูกรองที่ ๒ นําไปเปนคาใชจายใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒
จํานวน ๗ คน โดยมีหลักฐานการสงสําเนาใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหน ายชวการนําไปรับเงินคาใชจายเพิ่ม เติมจากพลเอก ธรรมรักษตามที่ได
ตกลงกันไว แตปรากฏวา นายชวการและนายสุขสันตไมไดรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจึงไปแจงขอมูลแก
นายสุเทพผูรองเรียนในกรณีนี้ และในชวงวันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศกั ดิ์
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงินตามที่ไดกลาวแลว นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันตัดตอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ที่ไมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไมครบเกาสิบวันตามที่กฎหมายกําหนด ดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก ใชเลขที่และวันรับสมัคร
ของสมาชิกพรรคคนเดิม แลวนําชื่อและชื่อสกุลของสมาชิกคนใหม ใสแทนชื่อและชื่อสกุลสมาชิกคนเดิม
ที่เรียกวา การตัดตอพันธุกรรม ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๖๑ คน และในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิด
ฐานปลอมเอกสาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งรองทุกขดําเนินคดีแกนายอมรวิทยและผูรวมกระทําผิด
ทุกคนแลว
ผูรองเห็นวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑ โดยรวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับ
ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และรวมกันสนับสนุนใหมีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของ
ผูถูก รองที่ ๒ ที่เ ปน สมาชิก พรรคไม ครบเก าสิ บวัน ใหค รบเกา สิบวั น อัน เป น การชว ยเหลือ และ
สนับสนุน ใหมีการปลอมเอกสาร การกระทําดังกลาวเปน การกระทําเพื่อ ใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทํา
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดี
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรองจึงขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญพิ จารณาวินิ จฉัยโดยอาศัยบทบัญญั ติของรัฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่
ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคําขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีกําหนดหาปนับแตวันที่มี
คําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ ดวย
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
(๑) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยึดอํานาจการปกครองประเทศ
และออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบั บที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุท ธศัก ราช ๒๕๔๙ ให รัฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐ ธรรมนูญสิ้นสุดลง อํานาจหนาที่แ ละภารกิจของศาลรัฐ ธรรมนูญ
จึงยอมสิ้นสุดลงไปดวยโดยอัตโนมัติ บรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญยอมยุติลงไป
ด ว ยเช น กั น แม ภ ายหลั ง มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ก็ไมมีผลใหอรรถคดีที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญและยุติลงไปแลว
กลับมาอยูในอํานาจพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคํารองของผูรอง การถายโอนอรรถคดีและอํานาจดังกลาว ไมมีความถูกตองชอบธรรม
ลิดรอนสิทธิของผูถูกรองที่ ๑ ไมชอบดวยหลักนิติธรรมและมีลักษณะเลือกปฏิบัติเปนการตั้งองคกร
ซึ่งมิใ ชศ าลขึ้น มาเพื่อ พิจารณาคดีใ ดคดีหนึ่ง หรือมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะไม เปน ไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่วาการจัดตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่ง
หรือมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

จะกระทํามิได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมมีความชอบธรรมและไมมีอํานาจพิจารณาคดีของผูถูกรองที่ ๑
นอกจากนี้ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย คดียุ บ พรรคการเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใ หเปน อํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญซึ่งเปน องคกรที่ใชอํานาจตุลาการ
แตตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มิไดบัญญัติใ ห
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญใชอํานาจตุลาการ คณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญจึงไมอ าจปฏิบัติ หนาที่แ ทน
ศาลรัฐธรรมนูญได เพราะขัดกับหลักนิติรัฐอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในอารยประเทศ ในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ศาลตองกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และผูพิพากษาหรือตุลาการ
มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเปนหลักประกันแกผูมีอรรถคดีทั้งปวงวาจะไดรับความเปนธรรม
ไมมีผูใดมาสั่งหรือชี้นําผูพิพากษาหรือตุลาการได แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
และไมไดรับรองใหตุลาการรัฐธรรมนูญมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ประกอบกับในอดีต
ที่ผานมาไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดกําหนดใหองคกรอื่นที่ไมใชศาลมีหรือใชอํานาจตุลาการ โดยเฉพาะอํานาจ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ขอใหยุบเลิกพรรคการเมืองเปนอํานาจของศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจ
ตุลาการมาโดยตลอด โดยจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘
ที่ใหศาลฎีกาพิจารณาและมีคําสั่งคดีที่อธิบดีกรมอัยการขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ที่ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
และมีคําสั่งกรณีที่อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคการเมือง ดังนั้น รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบั บชั่ วคราว) พุท ธศั กราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ที่กํ าหนดให คณะตุ ลาการรั ฐ ธรรมนู ญมี แ ละ
ใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกําหนดใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูระหวางดําเนินการ
ของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญนี้ จึงเปน การกําหนดอํานาจและถายโอนอํานาจหนาที่ที่ขัดตอหลักนิติรัฐ
อีกทั้งยังเปนการขัดตอหลักการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมา และขัดตอ
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เนื่องจากนายสุเทพซึ่งเปน
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยไมเปนผูเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
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สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เพราะพรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัคร
ลงสมัครรับเลือกตั้ง และนายสุเทพไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว นายทะเบียนพรรคการเมือง
จึงไมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคํารองเรียนของนายสุเทพได
(๓) การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมช อบดวย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
วรรคสอง และวรรคสาม เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของนายสุเทพ ที่มีนายนาม ยิ้มแยม เปนประธาน ไมเคยแจงขอกลาวหา
ผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือแมแตแจงพลเอก ธรรมรักษหรือนายพงษศักดิ์ใ หชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน ทั้งที่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน
และการวิ นิจ ฉั ยชี้ ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ข อ ๔๐ วรรคหนึ่ ง ซึ่ง ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙
กําหนดใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนเรียกผูถูกรองเรียนมาเพื่อแจงและอธิบายขอรองเรียน พรอมทั้ง
แจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบ โดยการแจงผูถูกรองเรียนดังกลาวตองทําเปนหนังสือ
แตประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงรับฟงเฉพาะพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปตย
จัดทําและนําไปมอบใหฝายเดียว แลวสรุปความเห็นเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดใหโอกาสพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งไมใหโอกาส
ผูถูกรองที่ ๑ มาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งที่ประธานคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอ เท็จจริงเคยใหความเห็น ตอประธานกรรมการการเลือกตั้งปรากฏตามบัน ทึกขอความ
ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ วา ตองใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและ
แสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
สวนที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ไปใหถอยคําแลวนั้น บุคคลทั้งสองไมใ ชหัวหนาพรรค
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ไมไดเปนผูแทนของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่บุคคลทั้งสองไปใหถอยคําเนื่องจากไดรับเชิญไปใน
ฐานะพยาน ไมใชในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๑ กรณีนี้จึงถือไมไดวา คณะกรรมการการเลือกตั้งได
ใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองแลว และการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนของพันตํารวจโท ทักษิณ
หั ว หน า พรรค ผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ก็ ไ ม ถื อ ว า เป น การให ถ อ ยคํ า ต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
สวนที่ผูรองอางขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๔
และขอ ๑๙ วา ผูถูกรองที่ ๑ มีสิทธิยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันตอศาลรัฐธรรมนูญได และมีสิทธิอางบุคคล
หรือหลักฐานอื่นเปนพยานหลักฐานรวมทั้งมีสิทธิตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของไดนั้น ขอกําหนดดังกลาว
เปนขั้นตอนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนคนละเรื่องและคนละขั้นตอน
กับการที่ตองดําเนินการในชั้น สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือ กตั้งไม ทําคํา วินิจฉัย ชี้ขาดคํ ารองเรียนเป น หนังสื อลงลายมือชื่ อ
กรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แมวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จะใชคําวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน”
แต ที่ จ ะปรากฏต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตามมาตรา ๖๗ ได นั้ น ก็ ต อ เมื่ อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งตองมีมติวา ผูถูกรองที่ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๖๖ เสียกอน เพราะคําวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียน” มิใชเปนการใหอํานาจแกนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาวินิจฉัยไดเอง เมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองมิไดดําเนิน การตามขั้น ตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน นายทะเบียน
พรรคการเมื อ งจึ ง ไมมี อํ านาจแจ ง เรื่อ งให ผู ร องดํ าเนิ น การยื่น คํ า รอ งขอให ยุบ พรรคผู ถูก ร อ งที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ได และ
ผูรองไมอาจยื่นคํารองเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
(๔) การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวย เนื่องจากเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้น สุดลง สงผลใหบรรดากฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญทุกฉบับซึ่งรวมถึง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนอันสิ้นสุดลงดวย
ซึ่งตอมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขชี้แจงวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกทั้งหมด ทั้งนี้ ตามคําชี้แจงของสํานักเลขาธิการ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับลงวันที่ ๒๔
กัน ยายน ๒๕๔๙ เมื่อการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาและนํามาเปน คํารองขอใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เปนการกระทําที่อาศัยเหตุอันเกิดจากการกระทําตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และเหตุแหงการยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองยุติ
และสิ้นสุดลงดวย แมตอมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ออกประกาศ ฉบั บ ที่ ๑๕ ให พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป แตประกาศฉบับดังกลาวคงมีผล
เพียงเพื่อ ใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปเทานั้น และแมตอมาวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ
ฉบับที่ ๒๗ วา การยกเลิกรัฐ ธรรมนูญมิไดกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกก็ตาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีผลใช
บังคับใหมเริ่มตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่ประกาศ ฉบับที่ ๒๗ ไดประกาศเปนตนไป
และจะนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนฐานในการ
ดําเนิน คดีซึ่งมูลคดีเกิดขึ้น กอนวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙ ไมได สวนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถูกยกเลิก
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
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ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหมีผลใชบังคับตอไป การกระทํา
ที่ผูรองกลาวหา ผูถูกรองที่ ๑ ในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมเปนความผิดอีกตอไป
การกระทําตามที่ผูรองอางมาเปนเหตุเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งอาศัยมูลเหตุที่เกิดจากการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อกฎหมายยกเลิกไป ยอมมีผลใหการกระทําที่ผูรองนํามาเปนเหตุ
ยื่นคํารองในครั้งนี้ยุติและสิ้นสุดลงดวย
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เนื่องจากพรรคการเมือ งเปน กลุม บุ คคลที่ มีแ นวความคิดและอุดมการณ
ทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ และสัง คมสอดคลองกัน ได รวมตัว เขาด วยกัน เพื่อจะนําแนวความคิดนั้ น
มากําหนดเปนนโยบายและนําไปบริหารหรือตรวจสอบการบริหารประเทศตามอุดมการณของกลุม
บุคคลนั้นตามวิถีทางประชาธิปไตย พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงให
ความคุมครองแกพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นและไมตองการใหมีการยุบพรรคไดโดยงายแมในกรณีที่พรรคการเมือง
ไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือสงสมัครแลวแตไมมีสมาชิกของพรรคไดรับเลือกตั้ง ก็ไมเปน
เหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง การยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกัน
จัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗
รับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว คงมีแต
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง เทานั้น ดังนั้น การจะยุบพรรคการเมืองไดจึงตองเปนไปตามเหตุ
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ที่วาการที่บุคคลใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) บัญญัติไวสอดคลองกับมาตรา ๖๓
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การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติการกระทํา
ของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบเพิ่มเติมไวถึง ๔ เหตุ โดยการเพิ่มเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
ซึ่งผูรองอาศัยเหตุตาม (๓) มารองใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดวย จึงเปนการกําหนดเหตุยุบพรรคการเมือง
เพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญกําหนดและเปนบทบัญญัติเกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปน
บทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ รับรองไว อีกทั้งเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไว
เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
ที่มาตรา ๔๗ รับรองไว ซึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดเสรีภาพในการรวมตัวกัน
จัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญ ญั ติไ วว า บทบั ญญั ติ แ ห งกฎหมายที่ จํา กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภาพต อ งระบุ
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห อํ า นาจในการตรากฎหมายนั้ น ด ว ย พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ จึ ง ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง อีกดวย เปนอันใชบังคับมิไดตาม
มาตรา ๖
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ บัญญัติ
หลั ก เกณฑ ก ารดํ า เนิ น การว า เมื่ อ ปรากฏต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง หรื อ เมื่ อ นายทะเบี ย น
พรรคการเมืองไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตาม
มาตรา ๖๖ ให น ายทะเบี ยนพรรคการเมื อ งแจง ตอ อั ยการสูง สุ ดพรอ มหลัก ฐาน ถา อั ยการสูง สุ ด
เห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวนั้น มีลักษณะเปน
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หลักเกณฑ การดําเนินการที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ เพราะถาพรรคการเมืองกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ซึ่ ง เป น การกระทํ าเดี ยวกับ การกระทํา ตามที่ร ะบุ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง คือใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด
ไมมีสิทธิรองขอใหศ าลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําการดังกลาว อัยการสูงสุดมีอํานาจ
เพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง
เทานั้น และในกรณีที่ศ าลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว
ศาลรัฐ ธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองไดตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดกระบวนการ
เพื่อไปสูการยุบพรรคการเมืองที่แตกตางจากรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งที่เหตุ
ในการยุบนั้นเปนเหตุแบบเดียวกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓
(๗) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจาก
การกระทํ า ตามข อ กล า วหาของผูร อ ง หั ว หนา พรรคผู ถู ก รอ งที่ ๑ ไม ไ ด เ ปน ผู ก ระทํ า และไม ไ ด
มอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคกระทํา อีกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไมไดมีมติใหผูถูกกลาวหากระทําการตามคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ กําหนดไว กรรมการบริหารพรรคจะดําเนิน การแทน
ผูถู กร องที่ ๑ โดยลํ าพั งไม ได จึงไม ถือวาเป นการกระทําของผู ถูกรองที่ ๑ เพราะการที่กรรมการ
บริหารคนใดคนหนึ่งจะดําเนินการในนามของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจัดการนอกเหนือจากที่ตนมีหนาที่
รับผิดชอบนั้นไมอาจกระทําได โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งมีคาใชจายและตองผานขั้นตอน
อยางเปนระบบ ซึ่งพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี
และการบริหารจัดการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ แตอยางใด อีกทั้งผูถูกรองที่ ๑ ไมเคย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ทราบมากอน ไมเคยมอบหมาย ไมเคยใชและไมเคยสนับสนุนใหบุคคลทั้งสองหรือบุคคลอื่นใดกระทําการ
ตามที่ผูรองกลาวอางแตประการใด หากบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหาก็เปนเรื่องสวนตัวของ
บุคคลทั้งสอง ไมถือวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แตอยางใด การยุบพรรคการเมืองเปน การ
ทําใหสภาพความเปนบุคคลของพรรคการเมืองตามกฎหมายสิ้นสุดลง ทําใหสมาชิกภาพของมวลสมาชิก
สิ้นสุดลง จึงเทียบไดกับเปนการลงโทษประหารชีวิตในทางอาญา การวินิจฉัยและตีความจึงตองตีความ
กฎหมายโดยเครงครัด ไมควรตีความในการขยายความเพื่อลงโทษพรรคผูถูกรองที่ ๑ การกระทําของ
กรรมการบริหารพรรคมิใชเปนการกระทําของพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกรณีที่จะใหถือวาเปน
การกระทําของพรรคการเมืองและถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของ
รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น จะตองปรากฏ
ขอเท็จจริงวา เปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง
ดัง นั้ น การกระทํ าของกรรมการบริ หารพรรคอั น จะถื อ ไดว า เป น การกระทํ าของพรรคการเมื อ ง
กรรมการบริหารพรรคผูนั้น ตองเปนหัวหนาพรรคการเมืองเทานั้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังไดแยกการกระทําของหัวหนาพรรค กรรมการ
บริ ห ารพรรค และคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ เ ป น ความผิ ด และต อ งรั บ โทษแยกต า งหากจาก
การกระทําของพรรคการเมือง กลาวคือ การกระทําของหัวหนาพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๖ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ หรือการกระทําของกรรมการบริหารพรรค
ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๔ ซึ่งเปน ไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวา ผูใดกระทําความผิด ผูนั้น
ตองรับโทษ ถาไมไดกระทําความผิดผูนั้น ไมตองรับโทษและไมตองรับโทษจากการกระทําของผูอื่น
การกระทําที่ผูรองอางเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น ไมปรากฏขอเท็จจริงวา พันตํารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร ซึ่งเปนหัวหนาพรรคของผูถูกรองที่ ๑ ในขณะที่มีการยื่นคํารองนี้เปนตัวการ สนับสนุน หรือ
สงเสริม รูเห็นเปนใจ ใหบุคคลทั้งสองที่ถูกกลาวหาไปกระทําตามคํารองแตอยางใดทั้งสิ้น
(๘) การกระทํา ของผู ถูก รอ งที่ ๑ ไมเ ขา หลั กเกณฑที่ อาจมี คํา สั่ง ยุบ พรรคผูถู กร องที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ
(๓) ไดเ นื่อ งจากคํ าว า “ลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยท รงเป น
ประมุข” ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
หมายถึง การกระทําเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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สิ้น สุดลง แลวใชการปกครองอยางอื่น สวนคําวา “เพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้” หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยผูที่ไดอํานาจนั้นมาจะเปน ผูที่สามารถ
ควบคุมใชอํานาจดังกลาว ดังเชนการยึดอํานาจปฏิวัติ หรือรัฐประหารของคณะบุคคลที่เรียกตัวเองวา
“คณะปฏิวัติ” สวนการกระทําที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๓) บัญญัติเปน เหตุยุบพรรค คือ กระทําการอัน อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ซึ่งกระทําการอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ ดังนั้น การกระทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง
หรือการใหเงินสนับสนุนแกพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามคํารอง
ซึ่งเปนเพียงการฝาฝนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งหรือกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง จึงไมถือเปนการกระทํา
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ งอํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิไ ด เ ป น ไปตามวิถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญ เพราะความรายแรงของการกระทําถึงขนาดที่สมควรจะยุบพรรคการเมืองนั้นเสียก็คือ
การกระทําการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดอํานาจปกครองประเทศโดยใชกําลัง ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และไมไดเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากการกระทําการใดอันเปนเพียงการฝาฝน
กฎหมายเลือกตั้ง แมอาจจะถือวาเปนความผิดทางอาญา แตไมเคยปรากฏหรือเคยมีคําวินิจฉัยไวเปน
บรรทัดฐานวา การกระทําเชนนั้นเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือกระทําการอันเปนการขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด โดยเหตุนี้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติไววา หัวหนาพรรคการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดใหพรรคการเมืองกระทํา
การใดฝาฝนนโยบายพรรคการเมืองหรือขอบังคับพรรคการเมืองอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ แตลักษณะการกระทํายังไมรุนแรงจนเปนสาเหตุ
ใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเตือนเปนหนังสือ ถาไมปฏิบัติตาม
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คําเตือนของนายทะเบียน ใหมีอํานาจยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือจัดการแกไข
การกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือ
บางคนออกจากตําแหนงได และผูนั้นไมมีสิทธิเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอีก เวนแตจะพน
กําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง แสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดระดับความรุนแรงของการกระทําของพรรคการเมือง และ
ผูบริหารพรรคการเมืองไวเปนลําดับขั้น เพื่อปองกัน มิใหยกเหตุอันเปนการกระทําผิดเล็กนอยขึ้น อาง
เพื่อใหยุบพรรคการเมือง เพราะหากพรรคการเมืองถูกยุบไดโดยงายเนื่องจากการกระทําของผูบริหาร
พรรคบางคน ยอมมีผลกระทบอยางมากตอสมาชิกของพรรคการเมืองผูซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็น
กับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคนั้นเลย
(๙) กรณีมีเหตุที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสาม มิไดเปนบทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “....ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ....” และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติไวทํานองเดียวกันวา
“เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...”
จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมืองจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรค
ไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคหรือไมยุบก็ได ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๗ ที่กําหนดความรุนแรงตามลักษณะของการกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้น
เปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ อาจจะใชมาตรการเพียงการเตือน หรือมีอํานาจสั่งให
ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําตามที่กลาวหา หรือใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนง นั้น ยอ มแสดงใหเห็น วา ศาลรัฐ ธรรมนูญ
มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได และกรณีของผูถูกรองที่ ๑ มีเหตุ
ที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ สามารถแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่
เรื้อรังมาตั้งแตเขาทําหนาที่รัฐบาลเปน ผลสําเร็จ และกระทําตามนโยบายที่เปนผลดีตอประเทศชาติ
มากมาย จนเปนที่นิยมของประชาชนสวนใหญ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน และ
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เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑
มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๓๗๗ คน จัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวไดเปน ครั้งแรก นอกจากนี้ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน
การสั่งยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๑ จะเกิดผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรคเหลานั้น ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ
ทั้งหากมีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่น
ตอระบบการเมืองไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
(๑๐) ประกาศคณะปฏิรู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใชบังคับกับเหตุยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เพื่อเปนเหตุ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไมได เพราะเหตุยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) คือ พรรคการเมือง
“กระทําการ” อยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ (๑) หรือ (๓) แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข อ ๓ ที่กํ าหนดวา “ในกรณีที่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญ หรือ องคกรอื่น ที่ ทําหนา ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือ งใด เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” เห็นวา “การกระทํา
ตองหาม” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ระบุใ น
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
คือ “หามกระทําการ” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๔) เทานั้น สวนมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) เปนบทบัญญัติใ ห
“การกระทํ าการ” ซึ่งไมใ ช ขออ างที่ผู รองอางเปน เหตุ ยุบพรรคผูถูกร องที่ ๑ ผู รองจึงนํ าประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
มาใชบังคับกับคดีนี้ไมได
(๑๑) ประกาศคณะปฏิรู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมมีผลใชบังคับยอนหลัง
กับการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได เนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เพิ่มเติม บทกําหนดโทษ
เพิ่ม ขึ้น นอกเหนือจากที่พ ระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๙ กําหนดไวแตเดิม โดยการใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีกาํ หนดหาป จึงเปนการตราและยกเลิกกฎหมายที่ปราศจากความชอบธรรม อันยอนหลังเปนผลราย
แกบุคคลที่เปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งขัดตอหลักนิติรัฐ เปน การเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม ไมเปนไปตามหลักกฎหมายที่อารยประเทศทั่วโลกที่เจริญแลวยึดถือปฏิบัติ ขัดตอหลักสากล
ทางอาญา ไมเปน ไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปนการลิดรอนสิทธิที่
ผูถูกรองที่ ๑ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไววา ใหศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนองคกรศาล และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริย และ
เปนผูใชอํานาจตุลาการกระทําในพระปรมาภิไธยนั้น เปนผูพิจารณาวินิจฉัยคดีของผูรอง การถายโอนอํานาจ
มาเปน ของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญอัน เปน องคกรที่มิใ ชศ าล จึงเปน การไมชอบดวยรัฐ ธรรมนู ญ
แม ว า การให “เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ” จะมิ ใ ช “โทษทางอาญา” แต ผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ก็ เ ห็ น ว า
“สิทธิเลือกตั้ง” เปนสิทธิเสรีภาพที่บรรดาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ก็ยังใหการคุมครองอยู ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
จึงเป น การจํา กัดสิ ทธิเสรีภาพของบุค คลในการใชสิ ทธิท างการเมื องซึ่ งเป นโทษทางการเมือ งและ
มีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท ดังนั้น การกระทําใดที่เปน ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ กําหนดโทษไวในมาตรา ๖๙
ใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม
หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตาม
มาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ซึ่งเปน การ
กําหนดโทษทางการเมืองสําหรับผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ตองยุบพรรคการเมือง
หากตีความวาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับดังกลาวที่เพิ่มบทกําหนดโทษใหมีผลยอนหลังจะขัดหลักนิติรัฐที่หามตรากฎหมายยอนหลังอันเปน
ผลรายแกบุคคลทั้งในกรณีโทษทางอาญาและในกรณีอื่นที่ไมใชโทษทางอาญาดวย เพราะบุคคลก็ไม
อาจเชื่อมั่นในการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น ถาพรรคการเมืองถูกยุบเพราะ ไมดําเนินการตามมาตรา ๖๖
ผูเคยดํารงตําแหนงผูบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะไดรับโทษเพียงเทาที่บัญญัติในมาตรา ๖๙ เทานั้น
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นอกจากนี้ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง เมื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว โดยนัยของประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙
กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงทําใหหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในกฎหมายดังกลาวสิ้น ผลใชบังคับไปดวย
การกระทําใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหเปน
เหตุรองขอใหยุบพรรคการเมืองจึงไมสามารถนํามาใชภายหลังที่มีการประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ไดอีกตอไป จนกระทั่งถึง
วันที่ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมีผลใชบังคับตอไป แตอยางไรก็ดี ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฉบับดังกลาวก็ไมไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับยอนหลัง ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงใชบังคับเฉพาะกับการกระทําที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕
คือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไปเทานั้น แตเหตุที่ผูรองอางขอใหสั่งยุบพรรคเกิดขึ้น
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูรองจึงไมสามารถอางการกระทํา
ที่เกิดขึ้นกอนมาเปนเหตุขอใหสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
(๑๒) การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุลาออกจากตําแหนงแลวกอน
วันที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวได เนื่องจากภายหลังจากที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแก
ขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในชวงตนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ มีกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนง โดยหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ขอ ๕๕ (๒) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรคแลว และผูถูกรองที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของนายทะเบียน
พรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรค
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ผูถูกรองที่ ๑ จึงสมบูรณในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วา ด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ และจนถึง บั ด นี้ผู ถู ก รอ งที่ ๑ ยั งไม ไ ดเ ลื อ ก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากพรรคการเมืองยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการ
ทางการเมืองตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
คําชี้แ จงแกขอกลาวหาในประเด็น ขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แ จงวา ผูถูกรองที่ ๑ และ
กรรมการบริหารพรรคทั้งสองคนไมไดกระทําการตามที่ผูรองกลาวหา โดยสรุปไดดังนี้
(๑) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ จริง ก็ไมใ ชการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แตเปน การกระทําเพื่อ
ประโยชนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ เอง โดยผูถูกรองที่ ๑
และกรรมการบริหารพรรคไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําดังกลาวแตอยางใด ซึ่งการที่
ผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครลงสมัครทุกเขตนั้นไมไดหมายความวาจะไดรับเลือกตั้งทุกเขต เพราะในบางเขต
ซึ่งสวนมากเปนเขตเลือกตั้งในภาคใต พรรคการเมืองรวมฝายคานมีคะแนนนิยมดีกวา เมื่อพรรคการเมือง
รวมฝายคานประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคอื่น
ซึ่งลงสมัครแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ จึงมีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งสูง แตอยางไรก็ตามรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) บัญญัติใ หผูมีสิทธิสมัครตองเปน
สมาชิกพรรคการเมืองแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
จึงเปนเหตุจูงใจใหพรรคการเมืองบางพรรคทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของตนดวยการ
ถอดชื่อสมาชิกเดิมออกแลวนําชื่อผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหมเขาแทน ซึ่งเปน การดําเนิน การเพื่อ
ประโยชนใ นการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ วิธีการดังกลาวมิไดเพิ่งกระทํา
ในคราวนี้เปน ครั้งแรก ในการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
พยานบางปากให ก ารวา เคยดํ าเนิ น การเช น นี้ ม าก อ นแล ว ในคราวเลื อ กตั้ งเมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๔๘
นอกจากนี้ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงก็
ไมปรากฏวา กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูใดเขาไปเกี่ยวของกับการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ แตอยางใด ตามคํารองที่อางวา มีการติดตอจะใหนายอมรวิทย เจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตั้งแตปลาย
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เดือนกุม ภาพันธ ๒๕๔๙ แตน ายชวการใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา
เพิ่งพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ครั้งแรกเมื่อวัน ที่ ๒
มีน าคม ๒๕๔๙ และนายชวการเพิ่งรูจักกับนายบุญทวีศักดิ์เมื่อวั น ที่ ๓ มีน าคม ๒๕๔๙ การที่
นายชวการอางว า ไปชี้แ จงเรื่ องการตัดต อพัน ธุกรรมหรือ การเปลี่ยนแปลงชื่อผู เปน สมาชิก พรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตอพลเอก ธรรมรักษ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงรับฟงไมไดวา พลเอก ธรรมรักษ
หรือนายพงษศักดิ์มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูรองอาง
สวนที่นายสุขสันตใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลา ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นําแผนบันทึกขอมูลจากเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาใหน ายสุขสันตโดยมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ทําการแกไข
ขอมูลสมาชิกพรรคในแผนบันทึกขอมูลที่โรงแรมกานตมณี แลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผนบันทึกขอมูล
ไปคืนเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒ นาฬิกา
นั้น ขัดแยงกับรายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่ระบุวัน เวลา
ครั้ ง สุ ด ทา ยที่ มี ก ารบั น ทึ กในฐานขอ มู ล สมาชิ ก ของผู ถู ก ร องที่ ๒ คื อ วั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๔๙
เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขอเท็จจริงดังกลาวจึงเชื่อถือไมได
(๒) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยง
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมไดจายเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๒ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ผูรองฟงขอเท็จจริงจากคําใหการของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรี นายธีรชัย
และนายทวี พาไปพบพลเอก ธรรมรักษ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อพูดเรื่องตัดตอพันธุกรรม
ซึ่งขัดกับคําใหการของนายพงษศรี นายธีรชัย และนายทวี ที่ยืนยันวา ในวันนั้นบุคคลทั้งสี่ไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษและไมไดขึ้นไปที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการใหการขัดกับนายธีรชัยและนายทวีที่ยืน ยันวา วันดังกลาว
ไมไดพบพลเอก ธรรมรักษและไมไดรับเงิน ตามที่ กลาวอางแตอยา งใด เพราะพลเอก ธรรมรัก ษ
ไมจําเปนตองเรียกนายชวการใหไปรับเงินเพียงจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่กระทรวงกลาโหม และไมมี
เหตุผลที่ตองจายเงินดวยตนเอง สวนภาพที่นายสุเทพนําเสนอตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
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ขอเท็จจริงนั้น เปนภาพที่มีการตัดตอลําดับภาพขึ้นใหม และจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการ
ถาจะมีการสนับสนุนเงินเปนคาใชจายในการสมัครแกผูถูกรองที่ ๒ นาจะสนับสนุนเฉพาะการสมัคร
ของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมี
สิทธิเลือกตั้งเทานั้น แตนายชวการกลับอางวา เงินที่ไดรับจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
นั้นเปนคาใชจายของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๒ จึงขัดกับเหตุผลที่ผูรองอางวา ผูถูกรองที่ ๑
วาจางพรรคเล็กใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่คาดวาจะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ นายทวีก็เปนเพียงผูสื่อขาวอิสระที่เคยเอาขาวสถานการณทางภาคใต
ไปใหพลเอก ธรรมรักษเทานั้น มิไดเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษแตอยางใด สําหรับเหตุการณที่
โรงแรมกานตมณี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการวา นายชวการกับพวก รวมกันนับเงิน
จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ที่นายทวีกับพวกนํามาใหใ สซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท แลวนายธีรชัย
มอบใหแกผูสมัครรวม ๓๘ ซอง ขัดกับคําใหการของนายทวีและนายพงษศรีที่ยืนยันวา ไมไดนําเงิน
จํานวนดังกลาวมอบใหแกนายชวการ ทั้งไมปรากฏวาเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากผูใด อีกทั้งจํานวนเงิน
ที่อ า งมี ค วามไมส อดคล อ งกั บ จํ านวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ งเขตเลื อ กตั้ ง ของผู ถู ก ร อ งที่ ๒
ซึ่งมีเพียง ๓๑ คน ประกอบกับคําใหการของผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ เชน นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย
นายชารัตน มณีศ รี นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ และพัน ตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ไมมีผูใ ด
ใหการวาไดรับเงิน คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่โรงแรมกานตม ณี นอกจากนี้ ที่น ายชวการใหการวา
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงินไปมอบใหนายชวการ จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นําไปให
นายสุขสันตเพื่อเปนคาสมัครของผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ที่จะลงสมัครที่จังหวัดนครพนม ๕ คน
และจังหวัดสกลนคร ๒ คน ก็ขัดกับคําใหการของนายทวีที่วา ไมมีเหตุที่ตองนําเงินมาใหนายชวการ
ซึ่งไมมีฐานะและตําแหนงหนาที่ในพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนที่จะมอบใหแก นายบุญทวีศักดิ์ ซึ่งเปน
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และเปนผูมีอํานาจในการสงคนลงสมัครโดยตรง สวนเรื่องการโอนเงินเขา
บัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ
๑๒ นาฬิกา เพื่อเปนคาสมัครผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นอีก ๗ คนนั้น วันดังกลาวเปนวัน
สุ ด ท า ยของการรั บ สมั ค รสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ดั ง นั้ น คํ า ให ก ารของ
นายชวการและนายสุขสันตเปนเพียงการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น
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(๓) ประเด็ น เรื่ อ งการจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น แก ผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ในข อ ที่ น างฐั ติ ม าให ก ารต อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในการประชุม ของพรรคการเมืองที่อาคารวุฒิสภา
เมื่ อวั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ พั น ตํา รวจโท ทั กษิ ณ หั วหนา พรรคผูถู กร อ งที่ ๑ แจง ต อ
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วาจะชวยคาใชจายในการสงคนลงสมัครรับเลือกตั้งทุกพรรค
พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปน สําคัญ นั้น
ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยแจงหรือกลาววา จะชวยคาใชจายดังกลาว
แกพรรคการเมืองใด และเปน ไปไมไดที่จะแจงตอหัวหนาพรรคการเมืองจํานวนมากถึง ๑๕ พรรค
ที่รวมประชุมกันวา จะจายเงินดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับคําใหการของนายบุญอิทธิพลและนายณัฐพรหม
นุสติ หัวหนาพรรคกฤชไทยมั่น คงที่วา พันตํารวจโท ทักษิณไมไดพูดเรื่องการสนับสนุนเงิน ใหแ ก
พรรคการเมืองอื่นแตอยางใด สวนที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา
เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูใตบังคับบัญชา
และเป น คนสนิ ท ของพลเอก ธรรมรั ก ษ ม อบเงิ น ให แ ก น างฐั ติ ม ารวม ๓ ครั้ ง เป น เงิ น จํ า นวน
ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปน คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของ
ผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ นั้น ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา นางฐัติมาเปนบุคคล
ที่นายสุเทพทั้งขมขู หลอกลวง จางวาน ใหคํามั่นสัญญา เพื่อใหนางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อปรักปรําและใสรายพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งตอมานางฐัติมาใหการตอ
พนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วา คําใหการชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง และตามบันทึกที่ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยนั้นเปนไปตามเอกสารที่นายสุเทพจัดเตรียมไวให
โดยนายสุเทพเสนอเงินให จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะใหอีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมเสนอตําแหนง
ทางการเมืองในพรรคประชาธิปตย รวมทั้งจะใหนางฐัติมาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตกรุงเทพมหานครดวย คําใหการของนางฐัติมา จึงรับฟงไมได
(๔) ผูถูกรองที่ ๑ เห็นวา ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบงเขตเลือกตั้งยอมจะไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวไดอยูแ ลว ไมจําเปน ที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองจางผูถูกรองที่ ๒ หรือผูถูกรองที่ ๓
ใหสงผูสมัครเขาแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
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สงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง และหากมีปญหาเกี่ยวกับการทําหนาที่ขององคกรกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมครบ ๕๐๐ คน ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ขอกลาวหาของผูรองจึงขัดตอเหตุผล
และรับฟงไมได ประกอบกับมีพยานบุคคลที่เปนผูสมัครของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคยืนยันในชั้น
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ผูสมัครของพรรคทั้งสองจํานวนมากออกคาใชจายเอง
เพราะมีความมั่น ใจวาจะไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งคราวนี้เนื่องจาก
พรรคใหญฝายคานไมสงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผูถูกรองที่ ๑ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาไตสวนตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๔ นัด เปนพยานผูรองจํานวน ๓๖ ปาก เขาไตสวน ๗ นัด
พยานผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๓๐ ปาก ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๕ ปาก และผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๒ ปาก
รวม ๗ นัด
ตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว ขอเท็จจริงฟงไดในเบื้องตนวา ภายหลังรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๔๐ มีผ ลใชบั งคั บ รั ฐ สภาไดต ราพระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญวาด วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิกวุ ฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผ ลใชบังคับวัน ที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๔๑ ผูถูกรองทั้งสามเปนพรรคการเมืองที่ไดรับการจดแจงจัดตั้งเปนพรรคการเมืองจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๕
ตามลําดับ ผูถูกรองที่ ๑ มีกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๑๑๑ คน โดยมี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เปนหัวหนาพรรค ผูถูกรองที่ ๒ มีกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
เปนหัวหนาพรรค และผูถูกรองที่ ๓ มีกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณ
หรือบุญอิทธิพล ชิณราช เปนหัวหนาพรรค และกอนเกิดเหตุผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแลว ๒ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๔๔ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๒๐๐ คน และแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๔๘ คน รวม ๒๔๘ คน ผูถูกรองที่ ๑ เปนแกนนํา
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ในการจัดตั้งรัฐ บาล พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๑๐ คน และ
แบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๖๗ คน รวม ๓๗๗ คน ผูถูกรองที่ ๑ จัดตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมือง
เพียงพรรคเดียว และพันตํารวจโท ทักษิณ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่ ๒ สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ สงผูสมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน
แบบแบง เขตเลือ กตั้ง จํ านวน ๑ คน ผูถูกรอ งที่ ๓ สงผูสมั ครแบบบั ญชีรายชื่ อจํานวน ๕ คน
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔ คน ไมมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ คนใดไดรับเลือกเปน
สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรเลย ตอ มาวั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ มีพ ระราชกฤษฎี กายุ บสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม
เปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคการเมืองฝายคานที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎร
รวม ๓ พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๑๐๐ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งครบทุกเขต
จํานวน ๔๐๐ คน ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๑ คน ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน และแบบ
แบ ง เขตเลื อ กตั้ ง จํ า นวน ๑๒๑ คน วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๔๘ นายชิ น วรณ บุ ณ ยเกี ย รติ
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตยกับพวก มีหนังสือคัดคาน
การประกาศรั บ รองผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เขตเลือกตั้งที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ ๘ และเขตเลือกตั้งที่ ๙ ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ เนื่องจากไมปรากฏ
ชื่อบุคคลทั้งสามในแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา (แบบ ท.พ.๖)
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘ ตอมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอพลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวามีการสมคบกันระหวางผูบริหารของผูถูกรองที่ ๑ พรรคการเมืองอื่น
และพนั ก งานเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เปลี่ ย นแปลงฐานข อ มู ล สมาชิ ก
พรรคการเมื อ งอื่ น และว า จ า งพรรคอื่ น ให ล งสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป น สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรใน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้น
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริ ง และคํ าสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๔๙ แต งตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเสนอรายงาน
ผลการสืบสวนสอบสวน ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นวา
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงได มี
หนังสือสงพยานหลักฐานใหผูรองเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
อัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม รวม ๓ คํารอง เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามคํารอง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เขายึดอํานาจการปกครอง และมีประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
พรอมกับรัฐธรรมนูญ และตอมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ ใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควรวินิจฉัยปญหาตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองทั้งสาม
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การสืบสวนสอบสวนของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง การยื่น คํารองของผูรอง และความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผูรองนํามาเปนเหตุขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามกอน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประเด็นขอ ๑ มีวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียุบพรรคการเมืองเปนอํานาจของศาล
ซึ่งเปนองคกรที่ใ ชอํานาจตุลาการมาโดยตลอด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมใชศาล เมื่อรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐ ธรรมนูญสิ้นสุดลงแลว อํานาจและหนาที่
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ
พิจารณาและวินิจฉัยคดี
เห็นวา กอนมีการปฏิรูปการปกครองโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น อัยการสูงสุดไดยนื่ คํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น คดีนี้จึงตกอยูในอํานาจของศาล
รัฐธรรมนูญตั้งแตวันดังกลาวเปนตนมา แมตอมาศาลรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลงโดยการปฏิรูปการปกครอง
ก็หาทําใหคดีที่คางพิจารณาระงับหรือสิ้น สุดลงไปดวยไม เพราะการกระทําที่ถูกฟองรองยังคงมีอยู
เพียงแตไมมีศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาและวินิจฉัยคดีตอไปเทานั้น เมื่อปรากฏตอมาวา มีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีปญหาวา กฎหมายใด
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวย...” มาตรา ๓๕
วรรคสุดทายบัญญัติตอไปวา “บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
กอนวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของตุลาการ
รัฐ ธรรมนูญ” และวรรคสามยังบัญญัติดวยวา “องคคณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัยใหเปนไปตามที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ตามบทบัญญัติดังกลาวจึงเห็นไดวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของ
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุ ด
ในการปกครองประเทศ และบัญญัติใหตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่อยูในอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงแลว ดังนั้นขอตอสูของ
ผูถูกรองที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประเด็นขอ ๒ มีวา การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ หรือไม
ผูถู ก ร อ งที่ ๑ ตอ สู ว า พรรคประชาธิ ป ต ย ไม ไ ดส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปตยผูยื่นหนังสือรองเรียน ไมไดรูเห็นการกระทําตามหนังสือรองเรียนดวยตนเอง จึงไมเปน
ผูเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจสืบสวนคดีนี้
เห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖
ประธานกรรมการการเลือกตั้งนอกจากมีฐานะเปนประธานกรรมการการเลือกตั้งสถานะหนึ่งแลว ยังมีฐานะ
เปนนายทะเบียนพรรคการเมืองอีกสถานะหนึ่งดวย การใชอํานาจแตละฐานะยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว ในกรณีที่มีระเบียบหรือขอบังคับใดที่ออกตามความในกฎหมายเชนระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐
(๖) (๗) และมาตรา ๑๙ วรรคทาย การดําเนินการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดก็ตองเปนไป
ตามระเบียบดังกลาวมานั้น เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาเหตุในคดีนี้เปนกรณีที่อัยการสูงสุดยื่นคํารองให
ยุบพรรคการเมืองของผูถูกรองทั้งสามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียน
ไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมือ งใดกระทําการตามมาตรา ๖๖
ใหน ายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควรก็ใ หยื่น คํารอง
เพื่ อ ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งดั ง กล า ว ถ า อั ย การสู ง สุ ด ไม ยื่ น คํ า ร อ งต อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ใหน ายทะเบี ยนตั้ง คณะทํ างานขึ้ น คณะหนึ่ ง โดยมีผู แ ทนจากนายทะเบีย นและ
จากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนิน การรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงใหอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได
ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง...” ตามบทบัญญัตดิ ังกลาวเห็นไดวา กรณีนายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใด
อาจเกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่งใน ๒ กรณี กลาวคือ เมื่อมีขอเท็จจริงปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองเอง
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ไมวาขอเท็จจริงนั้นจะไดมาโดยทางใด กับอีกกรณีหนึ่งเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับแจงจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา มีพรรคการเมืองใดไดกระทําการลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือการกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการ
อัน อาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือกระทําการที่ฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ดังที่
บัญญัติไว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
ดังนั้นการเริ่มตนคดียุบพรรคการเมืองเพราะเหตุกระทําการตามมาตรา ๖๖ จึงเปนอํานาจโดยเฉพาะของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยไมตองคํานึงวาขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่นายทะเบียนจะดําเนินการแจง
ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญจะไดมาจากบุคคลใด หรือเปนพรรคการเมืองที่จะตองสง
ผูสมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนั้น หรือไม และในที่สุดหากอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองขอใหยุบพรรค
นายทะเบี ยนก็ มีอํ า นาจที่ จะยื่ น คํา ร องเองได โดยไม ตอ งไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดังนั้นการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคําสั่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อ
แสวงหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของนายสุเทพที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๙ รวม ๒ ฉบับ คือหนังสือที่ ปชป ๔๙๐๐๔๔๙/๒๕๔๙ และ ปชป ๔๙๐๐๔๕๑/๒๕๔๙
จึง เป น การได ขอ เท็ จ จริ งมาโดยชอบด วยกฎหมาย และนายทะเบี ยนพรรคการเมือ งมีอํ านาจที่ จ ะ
ดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานตอไปได ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นขอ ๓ มีวา การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่งหรือไม และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง ชอบดวยมาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมเคยแจงใหผูถูกรองที่ ๑
หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ไปชี้แจงขอเท็จจริง
และแสดงหลักฐานตามขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน
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และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ กลาวอางวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มิไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานวา ผูถูกรองที่ ๑
และที่ ๒ กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไมตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาว และมิไดทําการวินจิ ฉัยชี้ขาดคดีนี้เปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่
พิจารณาวินิจฉัยทุกคนตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูรองจึงไมมีอํานาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ตุลาการรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในประเด็นขอที่ ๒ แลวเห็นวา ในกรณีใดที่มีการออกระเบียบ
เชน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และมาตรา ๑๙ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีปญหาหรือขอโตแยงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ซึ่ง อยูใ นอํา นาจของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต องสื บสวนเพื่ อหาขอ เท็จ จริง และวิ นิจ ฉั ยชี้ ข าด
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว ซึ่งถือวาเปน
เงื่อนไขในการทําการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาชอบดวยกฎหมายหรือไม แตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเรื่องนั้น ๆ วาอยูใ นอํานาจการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม ซึ่งตาม
พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื องในบางกรณี บัญ ญัติ ใ ห เป น อํ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และบางกรณีบัญญัติใหเปนอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่บัญญัติ
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๙ และ
มาตรา ๒๕ การเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ ถึง ๔๔ การสนับสนุนพรรค
การเมืองโดยรัฐตามมาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔ เปนตน
เมื่อการเสนอหลักฐานตออัยการสูงสุดเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนอํานาจ
ของนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งโดยเฉพาะ ทั้ ง ไม มี ก ารวางระเบี ย บว า ด ว ยการไต ส วนแสวงหา
พยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการดําเนิน การตามมาตรา ๖๗ ไว นายทะเบียน
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พรรคการเมืองจึงมีสิทธิที่จะใชดุลพินิจในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
และเปนธรรมได ปรากฏขอเท็จจริงตามทางไตสวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ประธานกรรมการ
การเลื อกตั้ ง ในฐานะนายทะเบี ยนพรรคการเมื องได ดํ าเนิ น การสื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จจริ ง ตาม
ขอรองเรียน โดยมีคําสั่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อใหได
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาวา สมควรจะแจงตออัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
หรือไม พลตํารวจเอก วาสนาก็ไดใหการยืนยันตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในการไตสวนเมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๐ (ขอความถอดเทปหนา ๒๔) วา “กรณีดังกลาวนี้ไมจําเปนตองปรึกษากรรมการ
การเลือกตั้ง เพราะเปน เรื่องอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามกฎหมายพรรคการเมือง...”
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ง ประกอบ จะเห็นไดวา พยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองไดรับการ
กลั่นกรองจากอัยการสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีความเห็นในทางที่จะไมยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายบังคับใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทน
จากนายทะเบียนและผูแทนจากอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงอัยการสูงสุด
เพื่อ ยื่น คํ ารอ งต อ ศาลรัฐ ธรรมนู ญตอ ไป ในกรณีค ณะทํ างานดั งกล าวไมอ าจหาขอ ยุติ เกี่ย วกับ การ
ดําเนิน การยื่น คํารองได ใหน ายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง แสดงวากรณียุบพรรคตามคํารองนี้
ไมเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นที่ผูถูกรองอางวานายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นขอ ๔ มีวา การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอัน
สิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบั บ ที่ ๓ ลงวั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ มี ผ ลให ก ารกระทํ า อั น เป น เหตุ ใ ห ยุ บ พรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นสิ้นสุด
ลงดวยหรือไม และมีผลใหการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้นยังคงเปน
ความผิดตอไปหรือไม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ขออางอันเปนเหตุแหงการยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมสิ้นสุดลงไปดวย
และการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปนความผิดอีก
ตอไป
ตุลาการรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในประเด็นที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ได สิ้ น สุ ด ลงแล ว หรื อ
ไมเสียกอน
เห็ น ว า แม พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จะเป น กฎหมายที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้นเพื่อขยายความบทบัญญัติใ นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช ๒๕๔๐ และตอ งใชบังคั บควบคูไ ปกับรัฐ ธรรมนูญ ดังกลา ว
จึ ง เป น กฎหมายที่ มี ค วามยึ ด โยงกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แต เ นื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญเพิ่งมีบัญญัติใชตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก
และกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกลาวก็มิไดกําหนดสถานะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญไว
ให แ ตกต า งจากพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป ประกอบกั บ กระบวนการในการออกและแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติทั่วไปในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ และมาตรา ๑๖๙ ถึงมาตรา ๑๗๘ ก็ใ หกระทํา
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ที่หามมิใหพระราชบัญญัติทั่วไปขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเหมือนกับกฎหมาย
รัฐ ธรรมนูญที่บัญญัติหามมิใ หกฎหมายอื่น ขัดหรือแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนี้ความแตกตาง
ระหว า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปคงมี เ พี ย งแค ชื่ อ เท า นั้ น
นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็มีบทบัญญัติในสวนของการกระทําและบทกําหนด
โทษเหมือนกับพระราชบัญญัติทั่วไป ดังนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงมีศักดิ์หรือสถานะ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ทางกฎหมายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติทั่วไป การที่จะยกเลิกหรือทําใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญสิ้นผลบังคับนั้น จึงตองใชกระบวนการเชนเดียวกับพระราชบัญญัติทั่วไป คือจะตองมีการ
ออกกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน ซึ่งเทากับเปน การยกเลิกโดยปริยาย
ดังนั้นเมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มิได
ยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมม าใชแ ทนพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ และสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติซึ่งทําหนาที่เปน องคกรนิติบัญญัติตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็มไิ ดออกกฎหมายมายกเลิก หรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ดั ง นี้ ก ารที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ สิ้ น สุ ด ลง จึ ง ไม ส ง ผลให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาวสิ้น ผลใชบังคับไปดวยไม จึงตองถือวาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ยังคงมีผลใชบังคับอยู ผูรองจึงมีอํานาจนําการกระทําที่อางวาเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ รองขอใหยุบพรรคการเมืองได
สวนปญหาที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไดสิ้นสุดลงแลวตั้งแตวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังนั้น ขออางอัน เปน เหตุแ หงการยุบพรรคยอม
สิ้นสุดลงไปดวยนั้น
ดัง ได วิ นิ จ ฉั ย มาแล ว ว า กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ไม สิ้ น สุ ด ลง เว น แต จ ะมี ก าร
ตรากฎหมายออกมายกเลิก หรือมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับแทน ยังปรากฏวาตอมาไดมีประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มีผลบังคับใชตอไป จึงเปนการยืนยันถึงความมีอยูของพรรคการเมืองและกฎหมายดังกลาว การกระทํา
อันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองซึ่งเกิดขึ้นกอนรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงจึงยังคงมีผลอยูตอไปมิไดสิ้นสุดลง
ไปดวย ทั้งการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ถึง (๔) ไมจําตองอาศัยแตเฉพาะฐานความผิดที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
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พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น อาจเกิดจากการกระทําใด ๆ หรือพฤติการณอื่นใดที่ตองดวยลักษณะดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ได
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจในการวินิจฉัยคดีนี้ตอไปได
ประเด็นขอ ๕ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) เปน บทบั ญญั ติ ที่ ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสองหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูขอแรกวา สิทธิแ ละเสรีภาพในการรวมตัวกัน จัดตั้งพรรคการเมืองนั้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ไมไดใหอํานาจ
องคกรนิติบัญญัติออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวได การยุบพรรคการเมืองจึงตอง
เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งตรงกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนมาตรา ๖๖
(๒) (๓) และ (๔) เปนเหตุยุบพรรคการเมืองนอกเหนือไปจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง จึงเปนการบัญญัติเกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนการบัญญัติที่เกินความจําเปนและ
กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรอง จึงเปนบทบัญญัติที่ไมช อบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และตอสูในขอตอมา
วากฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตองระบุบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ ซึ่งเปนกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลับไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใ หอํานาจ
ในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง จึงไมเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง อีกดวย
เห็นวา บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗
หรือมาตรา ๒๙ ก็ดี มีเจตนารมณที่จะใหพรรคการเมือง หรือบุคคลมีเสรีภาพที่จะดําเนินการทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางเต็มที่ แตมิไดหมายความวาพรรคการเมืองหรือบุคคลจะมี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เสรีภาพที่จะกระทําการใด ๆ ก็ได จึงตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับการกระทําที่ฝาฝนและมีบท
กําหนดโทษไว เชน ถาผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองอื่น ดวยวิธีการเชน ให เสนอให
หรือสัญญาวาจะใหเงินหรือทรัพยสินยอมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๒) ซึ่งตอง
รับโทษตามมาตรา ๑๐๑ กําหนดโทษจําคุกไวหนึ่งปถึงสิบป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
หรือ ตามมาตรา ๑๐๐ แหง พระราชบัญ ญัติ ดัง กลา ว ผู ใ ดรูอ ยูแ ลว วา ตนไม มีสิ ทธิ รับ เลื อกตั้ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไดสมัครรับเลือกตั้ง หรือยินยอมใหพรรคการเมืองเสนอ
ชื่อในการสมัครรับเลือกตั้ง...ตองระวางโทษจําคุกหนึ่งปถึงสิบปและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง จึงเปนเพียงบทบัญญัติมาตราหนึ่งที่วางกรอบ
ในการลงโทษบุคคลหรือพรรคการเมืองเอาไวเทานั้น จะตองพิจารณาประกอบกับมาตรา ๓๒๘ ในบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่บัญญัติไววา “นอกจากที่บัญญัติไวใน
รัฐ ธรรมนู ญ นี้ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อ งอยา งน อ ยต อ งมี ส าระสํ า คั ญ
ดังตอไปนี้ (๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง... (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่
พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไมมีสมาชิกพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปน
เหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง.....(๓) ถึง (๗)” จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวเห็นไดวา
จะตองมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองขึ้น และใน (๒) มีขอหาม
ในการตราแตเพียงวา หามมิใหเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิก
พรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุใหเลิกหรือยุบพรรคการเมืองเทานั้น รัฐสภาจึงอาจตราเหตุแหง
การยุบพรรคอื่น ๆ ดวยตามที่เห็นสมควรได ดังนั้นการบัญญัติเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
นอกเหนือไปจากเหตุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง
จึงมิใชเปนการบัญญัติเกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดแตอยางใด กับเปนบทบัญญัติที่สอดคลองเกื้อกูลกับ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๗ สงเสริมใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุขมี ความเขม แข็ง ขึ้น โดยสนับ สนุน เปด โอกาสให บุคคลหรื อ
พรรคการเมืองมีเสรีภาพที่จะดําเนินการทางการเมืองโดยสุจริตไดอยางเต็มที่ ในทางกลับกันจะกําจัดบุคคล
หรือพรรคการเมืองที่เขาสูวิถีทางระบอบประชาธิปไตยโดยมิชอบ และถาการกระทํานั้นถึงขนาดเชนลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็อาจถูกสั่งยุบพรรคการเมืองได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

สวนขอตอสูที่วา การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง เพราะมิได
ระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายไวดวยนั้น
เห็นวา ปญหาดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๗, ๒๖-๓๔/๒๕๔๕ และ
๓๕-๓๖/๒๕๔๔ วา ผูที่จะมีสิทธิโตแยงวา การตรากฎหมายไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๒ จะมีไดแตเฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี ดังนั้น
ผูถูกรองซึ่งเปนพรรคการเมือง จึงไมอาจหยิบยกปญหาดังกลาวขึ้นโตแยงได จึงไมวินิจฉัยให
สรุปแลวขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ทั้งสองขอฟงไมขึ้น
ประเด็นขอ ๖ มีวา หลักเกณฑการดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ถาพรรคการเมืองกระทําการ
ตามมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
“ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกการกระทําการ
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสองแลว ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓
วรรคสามได แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
กลับใหอัยการสูงสุดมีอํานาจยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดทันทีโดยไมตองให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเลิกการกระทําเสียกอน
เห็น วา บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
ที่บัญญัติในวรรคหนึ่งวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิได” เปนเพียง
การวางกรอบไวกวาง ๆ เกี่ยวกับเหตุแ หงการยุบพรรคการเมือง ซึ่งใชบังคับกับบุคคลธรรมดาหรือ
พรรคการเมืองก็ได มิไดมุงเนนเฉพาะการกระทําความผิดของพรรคการเมือง ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ ใหอํานาจรัฐ สภาตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองบัญญัติเหตุแหงการยุบพรรคเพิ่มเติมใหชัดเจนไดอีกชั้นหนึ่ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

โดยมีขอหามเพียงสองประการคือ หามมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุใหตองเลิก หรือยุบพรรคการเมืองเทานั้น
ดังไดวินิจฉัยมาแลวในขอ ๕ เมื่อพิจารณาการกระทําอันเปนเหตุแหงการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือง พุท ธศักราช ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๕) ซึ่งไดแ กไ ม
ดําเนิน การใหเปน ไปตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๖๒ เชน
หัวหนาพรรคการเมืองไมจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาให
ถูกตองตามความเปนจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดและแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเดือน
มีน าคมของทุ กป ตามมาตรา ๓๕ ซึ่ ง เป น การกระทํา ของพรรคการเมือ งที่ มีลั ก ษณะไม ร ายแรง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจมีคําสั่งใหแกไขหรือระงับการกระทําโดยไมตองสั่งยุบพรรคได สวนตามมาตรา ๖๖ (๑)
ถึง (๔) เปน กรณี ที่พรรคการเมื องกระทําการที่มีลักษณะรายแรง ศาลรัฐ ธรรมนู ญจึงมีอํ านาจสั่ ง
ยุบพรรคการเมืองได แตบทบัญญัติมาตรา ๖๖ ก็มิใชบทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญตองมีคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองสถานเดียวเทานั้น ศาลรัฐธรรมนูญอาจใชดุลพินิจที่จะไมสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถูก
กลาวหาก็ได แตก็อาจมีบางกรณีที่พรรคการเมืองไดกระทําการบางอยางที่เกิดขึ้นมีลักษณะดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๖๖ (๑) ถึง (๔) ไดเสร็จสิ้นยุติลงไมอาจเยียวยาแกไข เพราะลวงเลยเวลาที่จะสั่งใหแกไข
หรือใหเลิกการกระทําดังกลาวตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสอง จึงเห็นไดวากรณีดังกลาวนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําสั่งไดเพียงประการเดียวคือ
ยุบพรรคการเมืองนั้น เชน พรรคการเมืองหรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใด
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๒ ซึ่งตองรับโทษทางอาญา และถูกสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกําหนดหาป
ตามมาตรา ๘๙ เปนตน ดังนั้นหลักเกณฑการดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญว าด วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึง ไมขั ดหรือ แย งต อรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ ตอสู
ประเด็นขอ ๗ มีวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว ผูรองจะนําเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอยุบพรรคไดหรือไม
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ผูถูกรองที่ ๓ ตอสูวาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญและศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาใหเพิกถอนแลวจะนําเหตุที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง
ครั้งดังกลาวมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมได
เห็นวา คดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ ๖๐๗-๖๐๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙ ระหวางนายโพธิพงศ บันลือวงศ ผูฟองคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๑๑ คน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน นั้น ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการเลือกตั้ง
โดยใหเหตุผลวาผูถูกฟองที่ ๑ มีมติกําหนดใหดําเนินการปรับแผนผังที่เลือกตั้งโดยจัดเรียงคูหาเลือกตั้ง
จากเดิมที่ใหผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหันหลังใหผนังหรือฉากกั้นที่เลือกตั้งมาเปนใหผูมาใชสิทธิหันหนาไป
ทางผนังหรือฉากกั้น ที่เลือกตั้งในทุกหนวยเลือกตั้งเปน การกระทําที่ทําใหการออกเสียงลงคะแนน
ไมเปนไปโดยลับ เปนการไมชอบดวยมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตที่ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ คดีนี้เปนการอางวาผูถูกรองที่ ๓
กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนคนละเหตุกับคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
ขออางของผูถูกรองที่ ๓ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นขอ ๘ มีวา ขอเท็จจริงที่อา งในคํารองรับฟงไดหรือไม
ในประเด็นนี้ผูรองอางวาพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองหัวหนาพรรคไทยรักไทย
และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย กรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๑
กับนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันปลอมเอกสารโดยการแกไขทะเบียนสมาชิกพรรคของผูถูกรองที่ ๒
ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีการวาจางหรือใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทย
ผูถู กร อ งที่ ๒ และพรรคแผน ดิ น ไทย ผู ถู กร องที่ ๓ กับ พรรคการเมือ งอื่น ๆ เพื่ อใหล งสมั ค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การทั่วไป เมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยง
ชวยเหลือผูสมัครคนเดียวของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ กรณีที่จะไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยีส่ บิ
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ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนผูถูกรองที่ ๑ อางวาพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ไมไดมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคของผูถูกรองที่ ๒
และไม เ คยจ า ยเงิ น สนั บ สนุ น แก ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ และผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ส ว นผู ถู ก ร อ งที่ ๒ อ า งว า
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมเคยรูจักกับนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และไมเคยเสนอเงินหรือสิ่งของเพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อ
สมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ แกน ายอมรวิทยและไมเคยรับเงิน จากกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
ผูถูกรองที่ ๑ สวนผูถูกรองที่ ๓ อางวานายบุญอิทธิพลหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมไดรับเงินสนับสนุน
จากผูถูกรองที่ ๑ โดยการกระทําดังกลาวเปนการกระทําของกลุมบุคคลที่ไมใชกรรมการบริหารพรรค
ของผูถูกรองที่ ๓
ในการไตสวนพยานบุคคลนั้น ผูรองไดรับอนุญาตใหนําพยานบุคคลเขาเบิกความในชั้นไตสวน
รวม ๓๖ ปาก โดยเปนพยานที่เคยใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งผูรองไดสงบันทึกคําใหการดังกลาวเปนพยานและพยานบางปากไดสง
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น รวมทั้งไดสงเอกสารจํานวน ๒๗๗ อันดับและวัตถุเปน
พยานจํานวน ๑๑ อันดับ สวนผูถูกรองที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหนําพยานเขาเบิกความในชัน้ ไตสวน ๓๐ ปาก
ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับอนุญาตใหนําพยานเขาเบิกความในชั้นไตสวน ๕ ปาก และผูถกู รองที่ ๓ ไดรับอนุญาต
ใหนําพยานเขาเบิกความในชั้นไตสวน ๒ ปาก โดยเปนพยานที่สงบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง หรือ
ความเห็น และมีพยานบางปากไดเคยใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งผูถูกรองทั้งสามสงเอกสารและวัตถุเปนพยานจํานวน ๑๐๗ อันดับดวย
เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานตาง ๆ ของคูกรณีแลวขอเท็จจริงตามที่คูกรณีรับและไมได
โตแยงกันรับฟงยุติวา พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขณะเกิดเหตุรักษาการในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
เปนรองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุรักษาการในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
โดยพลเอก ธรรมรักษ รูจักกับนายทวี สุวรรณพัฒน สวนนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปนหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ เปนผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญอิทธิพล
ชิณราช เปนหัวหนาพรรคของผูถูกรองที่ ๓ สวนนายอมรวิทย สุวรรณผา เปนเจาหนาที่คอมพิวเตอร
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ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่จัดเก็บขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองตาง ๆ ตรวจสอบแลว
นํารายการสมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้น (ท.พ.๖) ลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยผูถูกรองที่ ๑ ไดสงสมาชิกพรรค
ลงสมัครรับเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้ง สวนผูถูกรองที่ ๒ สงลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๓๑ เขต
และผูถูกรองที่ ๓ สงลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ เขต สวนมากเปนเขตเลือกตั้งในจังหวัดทางภาคใต
และภาคอื่น ๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สระแกว อางทอง แตพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน ซึ่งเปนอดีตพรรครวมฝายคาน ไมไดสง สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้
มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามประเด็นวาพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์
รักตพงศไพศาล รวมกันใหการสนับสนุนหรือวาจางใหพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย
ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ สงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแขงขันกับพรรคไทยรักไทย
ผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงและชวยเหลือกรณีที่ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดรับคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม
ปญหานี้ผูรองมีน ายชวการ โตสวัสดิ์ นายสุขสันต ชัยเทศ นางฐัติมา ภาวะลี นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ และนายถาวร เสนเนียม เปนพยาน โดยนายชวการไดเคยใหการตอคณะอนุกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง และเบิ ก ความต อ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ยื น ยั น ข อ เท็ จ จริ ง ว า
เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ พยานซึ่งเปนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒
ไดรับการติดตอจากนายยุทธพงศ หรือพงษศรี ศิวาโมกข ใหชวยหาพรรคการเมืองสงสมาชิกลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เพื่อชวยเหลือผูสมัครของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
ในเขตที่ลงสมัครเพียงคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งใหม กรณีที่ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น โดยมีคาใชจายใหผูสมัครอยางนอยคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
นายชวการจึงติดตอไปที่นายสุขสันต ชัยเทศ ซึ่งเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒
นายสุขสันต ติดตอไปที่นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตอมานายยุทธพงศ ไดโทรศัพท
นัดใหนายชวการ ไปพบผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ณ ที่ทําการพรรค ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
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เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา เมื่อถึงวันดังกลาวนายชวการ นายยุทธพงศ นายธีรชัย และนายทวี ไดไปที่พรรค
ของผูถูกรองที่ ๑ เขารวมประชุมกับพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ซึ่งในการประชุมพลเอก
ธรรมรักษ นั่งหัวโตะ และพลเอก ธรรมรักษไดมีการสอบถามเรื่องการตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกพรรค
ของผูถูกรองที่ ๒ ในกรณีที่ผูสมัครที่เปนสมาชิกของพรรคไมครบ ๙๐ วันซึ่งนายชวการ ไดชี้แจงวา
จะทําการแกไขโดยจะลบชื่อของสมาชิกพรรคบางคนที่เปนสมาชิกพรรคครบ ๙๐ วันออก แลวใสรายชื่อ
ของผูที่จะใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน ซึ่งเรียกวิธีการดังกลาววา “การตัดตอ
พันธุกรรม” และไดพูดคุยกัน เรื่องคาใชจาย ซึ่งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ตางเห็นชอบกับ
วิธีดังกลาว และพลเอก ธรรมรักษ ยังไดกลาวในที่ประชุมถึงเหตุที่ใหนายพงษศักดิ์เขารวมประชุมหารือ
ดวยเพราะวานายพงษศักดิ์เปนผูจายเงิน หลังจากนั้นนายชวการ นายยุทธพงศ นายทวี และนายธีรชัย
ไดไปที่โรงแรมกานตมณี เพื่อหารือกับนายสุขสันต และนายบุญทวีศักดิ์ เกี่ยวกับการหาตัวผูสมัครและ
คาใชจายในการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยใหแบงสายไปจัดหาผูสมัครที่จบปริญญาตรี สวนการตัดตอ
ขอมูลการเป น สมาชิ กพรรคนั้น นายบุ ญทวีศั กดิ์ รั บที่จะไปเอาแผน ดิ สกฐ านขอมูล สมาชิ กพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยไดติดตอกับนายอมรวิทยปลายเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายยุทธพงศกับนายธีรชัย ไดโทรศัพทแจงให
นายชวการ ไปรับเงินคาใชจายในการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๒
กับพลเอก ธรรมรักษ ที่กระทรวงกลาโหม ในเวลา ๑๔ นาฬิกา ซึ่งในการไปที่กระทรวงกลาโหมนั้น
นายยุทธพงศ และนายธีรชัย ขับรถไปรับนายชวการ แลวจึงไปรับนายทวี เมื่อไปถึงกระทรวงกลาโหม
เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายชวการ นายธีรชัย และนายยุทธพงศ รออยูที่ระเบียงหนาหองรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม สวนนายทวี เขาไปในหองเพื่อรับเงิน สักครูนายทวี ออกมาพรอมเงินสด
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นนายธีรชัย และนายยุทธพงศ ไดขับรถไปสงนายชวการ ที่สนามกีฬานิมิตบุตร
ซึ่งเปนสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อนําเงินไปมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์
ตอจากนั้นนายชวการ นายสุขสัน ต และนายบุญทวีศักดิ์ ไดรวมกันจัดหาผูสมัคร โดยใช
โรงแรมกานตมณี เปนศูนยประสานงาน โดยในวัน ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี นําเงิน จํานวน
๗๖๐,๐๐๐ บาท ไปใหนายชวการ ที่โรงแรมกานตมณี และชวยกันนับใสซอง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๓๘ ซอง เพื่อมอบใหแกผูสมัครจํานวน ๓๓ คน สวนที่เหลือแบงปนกันในผูรวมงาน หลังจากนั้น
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี มอบเงินใหนายชวการอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเขาบัญชีนายสุขสันต
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ที่ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จํากัด สาขานครพนม เพื่อเปน คาใชจายในการสงผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร และนครพนม อีก ๗ คน
นายสุขสันต ชัยเทศ เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ไดรับการประสานงานจากนายชวการ ใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
เพื่ อจั ดส งผู สมั ครสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรในจั ง หวั ดภาคใต และภาคอื่น ในจัง หวั ดสุ พรรณบุ รี
อ า งทอง สระแก ว และปราจี น บุ รี เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ส มั ค รของพรรคไทยรั ก ไทย ผู ถู ก ร อ งที่ ๑
จึงประสานงานกับพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ ที่นายสุขสันต เปนผูอํานวยการการเลือกตั้ง
พรรคเกษตรกรไทย พรรคธรรมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง โดยทุกพรรคยินดีจัดสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ซึ่งในการดําเนินการ นายสุขสันต พรอมนายบุญทวีศักดิ์ ไดไปพบนายชวการ ที่โรงแรมกานตมณี
เพื่อหารือในการจัดหาผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคาใชจายในการสงผูสมัคร หลังจากนั้น
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุขสันตไดประชุมรวมกับหัวหนาพรรคเกษตรกรไทย พรรคธรรมาธิปไตย
และพรรคกฤชไทยมั่นคง เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาผูสมัคร โดยใหมีการประสานงานกับตัวแทน
จัดหาผูสมัครในพื้นที่ภาคใต และเมื่อหาผูสมัครไดแลวใหจัดสงหลักฐานการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูที่จะสมัครมาทางโทรสารที่โรงแรมกานตมณี โดยในสวนของพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒
นั้นไดมอบหมายใหน างสาวมณทิราพรหรือบัว พิมพจันทร เปนผูกรอกใบสมัครแทน โดยเวนวัน ที่
ลงสมัครเปนสมาชิก และชองหมายเลขสมาชิกไว และใหนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ เปนผูพิมพเอกสาร
โดยอยูในความควบคุมและสั่งการของนายบุญทวีศักดิ์และนายสุขสันต ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวมี
นายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัย เขารวมอยูดวยตลอดเวลา ในการดําเนินการมีผูสงหลักฐานการสมัคร
เขามาจํานวน ๘๖ ราย แตคัดเลือกลงสมัครเพียง ๓๓ ราย สวนในการแกไขขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรคนั้น
ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ นําแผนดิสกฐานขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาแกไขโดยมอบใหนายสายัณหเปนผูดําเนินการแลวในวันที่ ๗
มีน าคม ๒๕๔๙ นายบุ ญ ทวี ศั ก ดิ์ ได ม อบแผ น ดิ ส ก คื น ให แ ก น ายอมรวิ ท ย เ พื่ อ นํ า ไปลงในฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนายสุขสันต ไดมอบเงินจํานวน ๕๐,
๐๐๐ บาท ใหนายบุญทวีศักดิ์ เปนคาใชจายในการดําเนินการ และในวันเดียวกันเวลาประมาณ ๑๐
นาฬิกา ไดใหนางสาวมณทิราพร ไปตรวจสอบขอมูลทางอินเตอรเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ปรากฏวามีรายชื่อผูที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของผูถูกรองที่ ๒ วาเปนสมาชิกพรรคผู
ถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานักคณะกรรมการการเลือกตั้งครบถวนแลว จึงใหนายบุญทวีศักดิ์
ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
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เห็นวานายชวการ โตสวัสดิ์ และนายสุขสัน ต ชัยเทศ นอกจากจะเปนพยานในชั้นไตสวน
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลว พยานทั้งสองไดเคยใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๓๖ และ ร.๓๗ นอกจากนี้ กอนหนานั้น
ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานทั้งสองไดไปรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
และไดใหการไวตอนายสุเทพ และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนนักกฎหมายของพรรคประชาธิปตย
ประกอบดวยนายถาวร เสนเนียม นายวิทยา แกวภราดัย และนายสุวโรช พะลัง ตามบันทึกการให
ขอเท็จจริงที่แนบทาย เอกสารหมาย ร.๑๐ และ ร.๑๐๐ และในขณะเดียวกันพยานทั้งสองยังไดใหการตอ
ทนายความของสํานักงานทนายความคนึง ฤาชัย ซึ่งในการใหการของนายชวการ และนายสุขสัน ต
ทุกครั้งจะสอดคลองและตรงกัน แมจะเปนการใหการตางวันเวลากันก็ตาม ทั้งขอเท็จจริงที่นายชวการ
และนายสุขสันตใหการไวก็สอดรับและเชื่อมโยงกันโดยไมมีขอพิรุธ ซึ่งในขอเท็จจริงตาง ๆ ที่นายชวการ
และนายสุขสันต กลาวนั้น ผูรองยังมีพยานเขาไตสวนเพื่อสนับสนุนคําใหการของพยานทั้งสองดวย
โดยในสวนของการไปพบกัน ณ ที่ทําการพรรคไทยรักไทย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น นายธีรชัย
นายยุทธพงศ และนายทวี พยานของผูรอง ซึ่งนอกจากจะมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลว
ยังไดเคยใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๒๗๐ ถึง ๒๗๒
วาไดพานายชวการไปเพื่อพบพลเอก ธรรมรักษ แมพยานทั้งสามจะอางวาไมไดเขาพบเพราะพลเอก
ธรรมรักษไมวางก็ตาม แตคําใหการของพยานทั้งสามก็แสดงใหเห็นไดวาพยานทั้งสามไดมีนัดหมายกับ
นายชวการ ใหไปพบกับพลเอก ธรรมรักษจริง และขอเท็จจริงดังกลาวยังแสดงใหเห็น อีกดวยวา
นายชวการ กับนายธีรชัย นายยุทธพงศ และนายทวี มีการพบปะและติดตอกันในเรื่องดังกลาว ในการติดตอ
เขาพบพลเอก ธรรมรักษ นั้น นายธีรชัย นายยุทธพงศ และนายทวี ตางใหถอยคํายืนยันวารูจักและ
สนิทสนมกันมากอน นายทวีสามารถเขาพบพลเอก ธรรมรักษได โดยการติดตอผานพันเอก เชิดพงศ
บุณยเกียรติ และในขณะเดียวกันนายทวียังขอใบอนุญาตติดรถยนตผานเขาออกกระทรวงกลาโหมให
นายธีรชัย นอกจากนี้นายทวียังสามารถนํานายชวการและนายยุทธพงศ ผานเขาออกกระทรวงกลาโหม
โดยไมตองแลกบัตรและบันทึกชื่อไว ซึ่งเปนความจริงดังที่กลาวเพราะจะเห็นไดจากการไปพบพลเอก
ธรรมรักษ ที่กระทรวงกลาโหม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น นายทวี เปนผูติดตอ และนัดหมาย
พานายชวการเขาไปในกระทรวงกลาโหม รถยนตของนายธีรชัยสามารถผานเขาไปในกระทรวงกลาโหม
โดยไมมีการแลกบัตรและบันทึกชื่อจากยามรักษาการณ และสามารถขึ้นไปบนศาลาวาการกลาโหมชั้น ๒
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ตรงระเบียงหนาหองรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อรอเขาพบพลเอก ธรรมรักษ โดยรออยู
ประมาณ ๒๐ นาที แลวนายทวีไดเขาพบพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งนอกจากจะปรากฏในบันทึกคําใหการ
ของนายชวการ แล วยั งปรากฏอยูใ นวี ซี ดี และภาพถ า ยที่ บัน ทึก จากกล องโทรทั ศ นว งจรป ดของ
กระทรวงกลาโหมตามวัตถุพยานหมาย ถ. ๑๐๔ และภาพถายหมาย ร. ๒๖๑ ซึ่งพลตรี หมอมหลวงสุปรีดี
ประวิตร กรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีการแพรรูปจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดใน
กระทรวงกลาโหม ของกระทรวงกลาโหม พยานของผูถูกรองที่ ๑ ไดใหถอยคํายืนยันวาภาพดังกลาว
เปนภาพที่คัดลอกมาจากโทรทัศนวงจรปดภายในศาลาวาการกลาโหมจริง
ตุลาการรัฐธรรมนูญไดตรวจดูภาพถาย และภาพเคลื่อนไหวจากวีซีดีดังกลาวอยางละเอียดแลว
เห็นวาในวันและเวลาดังกลาว นายชวการ นายธีรชัย นายยุทธพงศ และนายทวี ไดเขาไปที่หองชั้น ๒
ในกระทรวงกลาโหมจริง ซึ่ งเปน ระเบีย งหนา หองทํา งานของรั ฐ มนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
เมื่อสังเกตการแตงกายของบุคคลเหลานี้ ปรากฏวาแตงกายดวยเสื้อผาแบบลําลอง นายชวการสวมเสื้อยืด
ลายแดงดํา สวนนายยุทธพงศ ใสเสื้อลายสก็อต เปนลักษณะของการแตงกายตามสบาย นอกจากนี้
อากัปกริยาของบุคคลเหลานี้ยังแสดงถึงความคุนเคยกับสถานที่และบุคคล ณ สถานที่นั้น เพราะวางตัว
อยูในลักษณะสบาย ๆ ไมมีพิธีรีตอง มีการยืนหรือเดินและพูดโทรศัพทเคลื่อนที่ไปดวย ซึ่งขาราชการทหาร
ที่อยูในนั้นก็ไมไดใหความสนใจคงปลอยใหบุคคลดังกลาวนี้อยูกันตามลําพังทั้ง ๆ ที่เปนวันและเวลาราชการ
ที่กระทรวงกลาโหมเปดทําการตามปกติ และในภาพดังกลาวก็มีขาราชการทหารและทหารยามรักษาการณดวย
แตก็ไมไดใหความสนใจบุคคลเหลานี้ พลเอก ธีรพงศ จิระวงศ นายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม พยานผูถูกรองที่ ๑ ไดใหเบิกความยืนยันวาในวันและเวลาดังกลาวพยานอยู
ในบริเวณนั้นดวยจึงปรากฏภาพของพยานอยูในภาพถายดังกลาวดวย พฤติการณเหลานี้ลวนเปนขอบงชี้
ที่ยื น ยั น ให เ ห็ น ได ว า นายทวี กั บพวกดั ง กล า ว รู จั ก และคุ น เคยกั บ พลเอก ธรรมรั กษ เปน อย า งดี
ขาราชการทหารและบุคคลที่ทํางานอยูที่ศาลาวาการกลาโหม กับพลเอก ธรรมรักษ ก็ทราบเปนอยางดีดวย
มิฉะนั้นนายทวีคงไมสามารถเขาพบพลเอก ธรรมรักษ ในกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนสถานที่ราชการ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และเปนสถานที่สําคัญทางยุทธศาสตรท่จี ะตองมีการดูแลรักษาความปลอดภัย
อยางเครงครัดและเขมงวดเปนพิเศษมากกวาหนวยงานราชการอื่น ๆ โดยไมตองผานการตรวจตราใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทหารยามรักษาการณ และไมเปนที่ผิดสังเกตจากขาราชการทหารชั้นผูใหญในสถานที่ดังกลาว
จึงนาเชื่อวานายทวี สุวรรณพัฒน เปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา จริง
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ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวาพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์
รักตพงศไพศาล วาจางหรือใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
เห็นวาเมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามที่ไดวินิจฉัยมาแลววานายทวี สุวรรณพัฒน เปนคนสนิท
ของพลเอก ธรรมรักษ นอกจากนี้นายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัย มีความสนิทสนมคุนเคยกัน
เป น อยา งดี ซึ่ง ขอ เท็ จจริง เกี่ ยวกับ ในคดี นี้ บุ คคลทั้ งสามได เข ามาเกี่ย วข องและไปด วยกัน ตลอด
สอดคลองกับขอเท็จจริงจากบัน ทึกการใหการของนายชวการ และในการดําเนิน การเรื่องนี้เริ่ม ตน
จากการที่น ายยุทธพงศ เปน ผูติดตอนายชวการ ใหชวยหาพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เพื่อชวยผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียวของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
โดยแจงวามีคาใชจายใหแกผูสมัครอยางนอยคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นนายชวการไดไปพบ
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ที่ทําการของพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยในวันนั้น นายชวการ และ
นายยุทธพงศ ไดชี้แ จงพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เกี่ยวกับการตัดตอขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ที่เปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ ๙๐ วัน โดยเรียกวิธีนี้วาการตัดตอพันธุกรรม และ
พูดเกี่ยวกับคาใชจายซึ่งพลเอก ธรรมรักษ ไดหัน ไปถามนายพงษศักดิ์และเมื่อนายพงษศักดิ์ตกลง
นายทวี ไดพานายชวการไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ที่กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้นายทวี ยังไดนําเงิน
จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาทไปมอบใหน ายชวการ ที่โรงแรมกานตม ณี เพื่ อ ใหเปน คาใชจายแกผูจ ะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ โดยมีการนับเงินใสซอง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๘ ซอง
เพื่อมอบใหแกผูจะลงสมัครจํานวน ๓๓ คน สวนที่เหลือแบงระหวางผูดําเนินการ หลังจากนั้นนายทวี
ยังนําเงินไปใหนายชวการที่โรงแรมกานตมณีอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนายชวการโอนใหนายสุขสันต
เปนคาใชจายในการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม อีก ๗ คน
ซึ่งในขอเท็จจริงนี้ นายทวี นายยุทธศักดิ์ และนายธีรชัย ไดใหถอยคํายอมรับวาไดพานายชวการไปที่
พรรคไทยรักไทย และกระทรวงกลาโหมเพื่อขอพบพลเอก ธรรมรักษ จริง และยังยอมรับอีกวาในชวงตนเดือน
มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งอยูในระหวางที่ผูถูกรองที่ ๒ กําลังจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งที่โรงแรมกานตมณีนั้น
บุคคลทั้งสามไปที่โรงแรมกานตมณีจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งนายธีรชัยยังใหการยอมรับอีกวาเปนผูชวยนายทวี
เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารของผูที่จะมาสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
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เวลา ๑๓ นาฬิกา นายธีรชัย ยังชวยนายชวการนับเงินใสซองใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๓๘ ซอง โดยนายธีรชัยเปนผูไปซื้อซองมาจากราน เซเวนอีเลฟเวน ที่อยูตรงขามโรงแรมกานตมณี
จึงเปนการใหการที่มีขอเท็จจริงบางสวนเจือสมกับการใหการของนายชวการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวของ แมบุคคลทั้งสามนี้จะใหการอางวา การไปพบพลเอก
ธรรมรักษ ทั้งที่พรรคไทยรักไทย และกระทรวงกลาโหมนั้นไมไดพบพลเอก ธรรมรักษ เพราะพลเอก
ธรรมรักษไมวาง และการที่บุคคลทั้งสามไปที่โรงแรมกานตมณีก็เพื่อไปถายรูปทําปายโฆษณาหาเสียง
ใหแกผูถูกรองที่ ๒ ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงจากวีซีดีและภาพถายที่มีการบันทึกภาพในชวงที่
นายชวการ และนายทวี กับพวก อยูในบริเวณระเบียงหนาหองรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ดังที่ได
วินิจฉัยมาแลว ยังมีขอเท็จจริงเพิ่มเติม จากภาพดังกลาวอีกวา ในระหวางที่น ายชวการ และนายทวี
กับพวกรอพบพลเอก ธรรมรักษนั้น มีภาพของพลเอก ธรรมรักษ กับพลเอก ไตรรงค หรือเสธไอซ
อินทรทัต ในภาพถายภาพที่ ๕ โดยพลเอก ธรรมรักษ เดินขึ้น มามีพลเอก ไตรรงค เดิน ตามหลัง
สว นภาพที่ ๖ เมื่ อ พลเอก ธรรมรั ก ษ เดิ น ขึ้ น มาแล ว มี น ายชวการและนายทวี กั บ พวกรออยู
นอกจากนี้เมื่อดูภาพเคลื่อนไหวจากวีซีดี ปรากฏวาเมื่อนายทวีออกมาจากหองของพลเอก ธรรมรักษ
เห็นนายทวีถือซองสีขาวออกมาดวย แลวทั้งหมดเดินออกมาทางระเบียง นายทวีไดสงมอบซองดังกลาว
ใหแกนายยุทธพงศ แลวนายยุทธพงศเก็บใสในกระเปาเสื้อ นอกจากนี้ยังมีบันทึกคําใหการของนายชวการ
ในเรื่ อ งนี้ อี กว า เมื่ อ บุค คลดั ง กล าวมาที่ ร ถแล ว นายยุ ท ธพงศไ ดม อบเงิ น ให แ ก น ายชวการ ดั ง นี้
ขอเท็จจริงจากภาพถายและภาพเคลื่อนไหวจากวีซีดี กับบันทึกคําใหการของนายชวการ จึงมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกัน เชื่อวานายชวการ และนายทวี กับพวก ไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษจริง สวนที่พลเอก
ธรรมรักษสงบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็น อางวานายทวี มาพบเพื่อนําขอมูลขาวเกี่ยวกับ
ทางภาคใตมาใหนั้น ก็ขัดแยงกับคําใหการของนายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัยที่ใหการอางวานายชวการ
ใหพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ เพราะมีขาวสําคัญทางการเมืองจะแจงใหทราบ ซึ่งแมจะเปน ขออาง
เกี่ยวกับขาวก็ตามแตเปนขาวคนละประเด็น กันระหวางขาวปญหาภาคใต กับขาวปญหาทางการเมือง
นอกจากนี้หากเปนตามที่พลเอก ธรรมรักษอางวาเปนขาวปญหาทางภาคใต ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญ
และเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยในภาคใต จึงไมมีเหตุผลและความจําเปนใดที่นายทวี จะตองนํานายชวการ
นายยุทธพงศ และนายธีรชัย ไปดวย และประการสําคัญที่สุดขณะนั้นพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนกระทรวงสําคัญที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงและ
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ความปลอดภัยของประเทศ มีอํานาจรัฐและกําลังทหารจํานวนมากอยูภายใตบังคับบัญชา หากพลเอก ธรรมรักษ
มิไดกระทําการตามที่กลาวหาแลวก็ไมมีเหตุผลและความจําเปนใดเลยที่นายชวการจะกลารองเรียน และ
ใหการอันเปนการใสราย พลเอก ธรรมรักษ โดยปราศจากมูลความจริง
สําหรับนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล นั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติแลววาอยูรวมประชุม
กับพลเอก ธรรมรักษ นายชวการ นายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัย โดยไดมีการสอบถามขั้นตอน
และรายละเอียดในการเปลี่ ยนแปลงแก ไขทะเบียนสมาชิ กพรรคผูถูก รองที่ ๒ ในฐานขอ มูลของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและตกลงกันเรื่องคาใชจาย โดยพลเอก ธรรมรักษไดแจงใหนายชวการ
ทราบวานายพงษศักดิ์ เปนผูจายเงิน แตนายพงษศักดิ์ ก็ไมไดปฏิเสธ และยังตอบตกลงดวย แมในชั้น
ไตสวนนายพงษศักดิ์ ไดทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นโดยปฏิเสธอางฐานที่อยูก็ตาม
แตจากคําใหการของนายชวการ มีการพาดพิงถึงนายพงษศักดิ์ เฉพาะชวงการเขาประชุมกับพลเอกธรรมรักษ
ที่ทําการพรรคไทยรักไทย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกาเทานั้น โดยนายชวการ
ไมไดกลาวหรือพาดพิงถึงนายพงศักดิ์ในตอนอื่น ๆ อีก โดยนาเชื่อวานายชวการใหการตามความจริง
หากนายชวการ ตองการที่จะใสความนายพงษศักดิ์แลวนาจะใหการพาดพิงถึงนายพงษศักดิ์ในสวนอื่น ๆ
เพื่อใหดูหนักแนนยิ่งขึ้น ไดอีก ประกอบกับขณะนั้นนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนบุคคลสําคัญในคณะรัฐมนตรี ไมปรากฏวามีเหตุโกรธเคืองกับ
นายชวการมากอน หากนายพงษศักดิ์มิไดอยูในเหตุการณ และรวมประชุมดังกลาวดวยแลว ก็ไมมีเหตุผล
และความจําเปนใดที่นายชวการจะกลารองเรียนและใหการอันเปนการใสรายนายพงษศักดิ์โดยปราศจาก
มูลความจริง
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์
อมรสินธุ หัวหนาพรรค นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
นายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันตัดตอ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือไม
เห็นวาขอเท็จจริงที่คูกรณีรับและไมไดโตแยงรับฟงยุติวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ ที่สงลงสมัคร
รับเลือกตั้งนั้น ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งไมรับ และศาลฎีกาเพิกถอนเกือบทั้งหมดเนื่องจากผูสมัคร
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ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคไมถึง ๙๐ วัน ซึ่งเปนการฝาฝน ตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลคอมพิวเตอร ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในประเด็น นี้ผูรองมีน ายสุขสันต ชัยเทศ และนายอมรวิทย สุวรรณผา ซึ่งเปน ผูเกี่ยวของ
โดยตรงเปนพยาน โดยพยานทั้งสองนอกจากจะเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลวยังไดใหการ
ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกคําใหการของนายสุขสันต เอกสารหมาย ร. ๓๗
และบันทึกคําใหการของนายอมรวิทย เอกสารหมาย ร.๒๓ และ ร.๒๔ โดยกอนหนานี้ นายสุขสันต
ยังไดรองเรียนเรื่องนี้ตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และใหการตออดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปน
ทีมงานดานกฎหมายของพรรคประชาธิปตย และใหการตอทนายความของสํานักงานทนายความคนึง
ฤาชัยดังปรากฏตามเอกสารหมาย ร.๑๐ และ ร.๑๐๐ แมจะมีการใหการตางเวลาและตางสถานที่กันก็ตาม
นายสุขสันตก็ยืนยันขอเท็จจริงมาโดยตลอดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถ กู รองที่ ๒
รวมกับนายอมรวิทย ตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งเปน การใหการที่สอดคลองและ
เจือสมกับการใหการของนายอมรวิท ย ที่ยอมรั บวาตนเองเปน ผูทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิ ก
ผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนายอมรวิทย
ยอมรับดวยวา ไดรับการวาจางจากนายบุญทวีศักดิ์ เปนเงิน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท แมใ นเรื่องนี้
นายบุญทวีศักดิ์จะใหการปฏิเสธวาไมเคยรูจักและไมเคยพบกับนายอมรวิทยมากอน และไมเคยนําแผนซีดี
ไปใหนายอมรวิทยและยังอางอีกวาการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคนั้น นายสุขสันตเปนผูกระทําแต
เพียงผูเดียว สวนเรื่องการออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคนั้น ไดลงลายมือชื่อในใบรับรองเปลา
ซึ่งยังไมไดระบุชื่อผูสมัครใหนายสุขสันตไว นายสุขสันตเปนผูกรอกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเองนั้น เห็นวา
จากการใหการของนายบุญทวีศักดิ์ ดังกลาว นายบุญทวีศักดิ์ไมไดปฏิเสธวาไมมีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูล
เพียงแตอางวานายบุญทวีศักดิ์ไมไดเปนผูทํา แตในเรื่องนี้ปรากฏขอเท็จจริงจากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ถูกตัดสิทธิแทบทั้งสิ้น และนายอมรวิทย
ก็ใหการยอมรับแลววาเปนผูกระทํา โดยยอมรับสารภาพตอนายวีระศาสตร นริศบุญสนอง ผูบังคับบัญชา
นอกจากนี้นายอมรวิทยไดนําเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท มามอบคืนใหแกพลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พรอมกับยอมรับสารภาพ ซึ่งการกระทําดังกลาวของนายอมรวิทย
เขาขายเปนความทางอาญา และมีความผิดทางวินัยดวย การที่นายอมรวิทย ใหการเชนนี้ แมจะกลาวพาดพิง
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ถึงนายบุญทวีศักดิ์ แตก็ไมใชเปนการซัดทอด ทั้งเปนการใหการปรักปรําตนเองใหตองรับโทษทางอาญา
จึงมีน้ําหนัก เมื่อพิจารณาประกอบกับคําใหการของนายสุขสันต แลวเห็นวาคําใหการของพยานทั้งสอง
มีความสอดคลองตองกันจึงนาเชื่อวานายบุญทวีศักดิ์ เปนผูควบคุมสั่งการ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในครั้งนี้ตามที่พยานทั้งสองใหการจริง สวนที่นายบุญทวีศักดิ์ อางวา
ไมเคยรูจักและไมเคยวาจางนายอมรวิทยตัดตอขอมูลสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ก็เปนการกลาวอางลอย ๆ
ขัดแยงกับพยานผูรองดังไดวินิจฉัยมาแลว ที่นายบุญทวีศักดิ์ อางวาเปนการกระทําของนายสุขสัน ต
และอา งอีก วา ได ลงลายมือ ชื่อไวใ นใบรับ รองเปลา โดยไม ได กรอกชื่ อผู สมั ครนั้ น ขั ดตอ เหตุผ ล
เพราะนายบุญทวีศักดิ์ เปนถึงหัวหนาพรรคการเมือง ซึ่งนอกจากจะตองมีหนาที่ออกหนังสือรับรองของ
หัวหนาพรรควาสงสมาชิกผูน้ันเขาสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๑ วรรคสอง และ
ยังตองมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับพรรคอีกดวย ซึ่งการเปนหัวหนาพรรคการเมืองนั้นอาจ
ไดรับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยใหเขามาทําหนาที่ใ นทางนิติบัญญัติหรือบริหารประเทศ
นอกจากจะตองมีภาวะของความเปน ผูนําและมีความเสียสละแลว ยังตองมีความรอบคอบเปน พิเศษ
แตน ายบุญทวีศักดิ์กลับลงชื่อในเอกสารสําคัญซึ่งเปน จุดเริ่ม ตน ของการเขาสูการจะไดรับเลือกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายมาใชบังคับแกประชาชน แตกลับอางวา
เปน การลงเปน ชื่อโดยที่ยังไมไดกรอกขอความแลวมอบใหผูอื่นดําเนิน การจนมีการใชเปนเอกสาร
ดังกลาวในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่สําคัญเอกสารดังกลาวมีการลงรายการขอมูล
ที่ไมตรงตอความเปน จริง ดังนี้ขออางของนายบุญทวีศักดิ์จึงเปน การปฏิเสธความรับผิดชอบทั้ง ๆ
ที่มีหนาที่โดยตรง จึงนาเชื่อถือ เชื่อวานายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทยรวมกันตัดตอ
เปลี่ยนแปลง ขอมูลการเปนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ จริง ถือไดวาเปนการรวมกัน
ทําลายระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางหนึ่ง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวาพลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์
รักตพงศไพศาล รวมกันสนับสนุนในการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ดวยหรือไม เห็นวาเมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติแลววาพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ เปนผูวาจาง
ใหพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว
ของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ และในการดําเนิน การตามวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการ
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เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อสงบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไมมี
สมาชิกผูมีคุณสมบัติครบถวนในจังหวัดนั้น ๆ ที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งได เมื่อในการดําเนินการ
ดังกลาวนี้ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไดรวมประชุมและตกลงใหดําเนินการดังกลาว ทั้งยัง
ไดมอบเงินใหเปนคาใชจายในการดําเนินการจริง การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
จึงเปนการกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวก ในการที่นายบุญทวีศักดิ์
นายสุขสันต และนายอมรวิทย ทําการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูล การเปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ดวย
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรค ผูถูกรองที่ ๒
รับจางพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล เพื่อจัดหาผูสมัคร
รับเลือกตั้งลงสมัครเพื่อชวยเหลือผูสมัครของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ดังไดวินิจฉัยมาขางตนวาพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ วาจางใหผูถูกรองที่ ๒ จัดหา
ผูสมัครรับเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ จริง ซึ่งในประเด็นนี้นายชวการ
และนายสุขสันต ไดใหการยอมรับขอเท็จจริงวานายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับจาง
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์จัดหาผูสมัครลงแขงขันเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ ควบคุมสั่งการทุกขั้นตอนที่โรงแรมกานตมณี
และเพื่อ ใหก ารดํ าเนิน การดัง กลา วสั ม ฤทธิผ ล ได มี การจั ด หาผูส มั ครรับ เลือ กตั้ ง และมี ก ารตัด ต อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรค นอกจากนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ครั้งที่ผานมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ปรากฏวาผูถูกรองที่ ๒ สงสมาชิกลงรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เพียง ๑ คน ที่จังหวัดนครพนม แตในการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ผูถูกรองที่ ๒ สงสมาชิกลงรับเลือกตั้ง
ถึง ๓๑ คน ซึ่งมากกวาเดิมมากจึงจะตองมีคาใชจายการสงสมัครรับเลือกตั้งเปนจํานวนสูงมากเชนกัน
แตน ายบุญทวีศักดิ์ ไดใ หการไววาพรรคไมมีเงิน และผูสมัครเปน ผูจายเงิน คาสมัครกันเอง ซึ่งเปน
ขอกลาวอางลอย ๆ ทั้งยังขัดกับขอเท็จจริงที่วินิจฉัยแลวขางตนวา นายทวีไดนําเงินของพลเอก ธรรมรักษ
มาใหนายชวการ จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการสมัครและมีการนับเงินใสซองใหแก
ผูสมัครรายละ ๒๐,๐๐๐ บาทจริง จึงทําใหขออางของนายบุญทวีศักดิ์ ดูไมนาเชื่อถือ ดังนี้ขอเท็จจริง
นาเชื่อไดวานายบุญทวีศักดิ์รับจางพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
จัดหาผูสมัครลงเลือกตั้งเพื่อชวยเหลือผูสมัครพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ จริง เมื่อนายบุญทวีศักดิ์
เปนหัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ จึงเปนตัวแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
วรรคสอง จึงถือวาการกระทําดังกลาวของนายบุญทวีศักดิ์เปนการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๒
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ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวาพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
รวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญอิทธิพล (บุญาบารมีภณ) ชิณราช หัวหนาพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓
และนางฐัติมา ภาวะลี หรือไม
ในปญหานี้ผูรองมีนางฐัติมา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
และเปน ผูประสานงานของพรรคแผน ดิน ไทย ผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนผูรูเห็น เกี่ยวของในประเด็น นี้
โดยตรงเปนพยาน โดยนางฐัติมาไดเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในการไตสวนวานางฐัติมา
ยืนยันขอเท็จจริงตามที่ไดใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๙ มีนาคม และ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร. ๗๑ , ร. ๗๔
และ ร. ๗๕ จึงแตกตางจากที่นางฐัติมารองเรียนตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามซีดีวัตถุพยานหมาย ร. ๑๑ คําใหการที่ใหตอนายสุเทพ และนายถาวร
เสนเนียม นายวิท ยา แก วภราดัย และนายวินัย เสนเนียม อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึ่งเป น
คณะทํางานดานกฎหมายของพรรคประชาธิปตยตามเอกสารหมาย ร. ๑๐ และคําใหการที่ใหไวตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๖๓
เห็ น ว า นอกจากนางฐั ติ ม าจะเบิ ก ความต อ คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ และให ก ารต อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามที่อางถึงแลว กอนหนานั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙
นางฐัติมาไดไปพบนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนวา พลเอก ไตรรงค
อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ หัวหนาและผูชวยนายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม วาจางใหผูถูกรองที่ ๓ จัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย
ตอมาในวันรุงขึ้นนางฐัติมา ไดใหการตอนายสุเทพ นายถาวร นายวิทยา และนายวินัย อดีตสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรซึ่งเปน คณะทํางานดานกฎหมายของพรรคประชาธิปตย โดยยืน ยัน วา วัน ที่ ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคแจงใหนางฐัติมาทราบวาพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
จะชวยคาใชจายในการลงสมัครพรรคละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค
ไดมาประชุมหารือกับแกนนําพรรคสายภาคใต ที่ศูน ยอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกร องที่ ๓
เกี่ยวกับคาใชจายในการสมัครจนถึงเวลา ๒๒ นาฬิกาและหลังจากนั้นพลโท ผดุงศักดิ์ไดนําเงินคาใชจาย
ในการสมัครรับเลือกตั้งในเขตจังหวัดภาคใตจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาทมาใหนางฐัติมา ตอมาวันที่ ๕
ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตจังหวัดภาคใต นําหลักฐาน
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มากรอกใบสมัครและรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของหัวหนาพรรค โดยนางฐัติมาจายเงิน
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง และใหลงลายมือชื่อรับเงินไว ตอมาพลโท ผดุงศักดิ์ยังนําเงินมามอบใหนางฐัตมิ า
อีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙
จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ดังปรากฏตามเอกสารหมาย ร. ๑๐ , ร. ๖๒
นอกจากนี้ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมายังใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดสุราษฎรธานี
ตามเอกสารหมาย ร.๖๓ โดยการรองเรียนและการใหการของนางฐัติมาทั้งสามครั้งนี้ไดยืนยันขอเท็จจริง
มาโดยตลอดและตรงกัน สวนที่ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในสามครั้งหลัง
และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น นางฐัติมาใหการปฏิเสธ โดยอางวาถูกบังคับ ขูเข็ญ และ
ถูกนายสุเทพจางเพื่อใหปรักปรําพรรคไทยรักไทยดวยเงินหนึ่งลานบาทนั้น เห็นวาการใหการของนางฐัติมา
ในครั้งหลัง ๆ นี้ขัดตอคําใหการในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนการใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ผูแตงตั้งเชน กัน และในการสืบสวน
สอบสวนดังกลาวก็เปนการกระทําโดยเปดเผยที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ โดยมีขาราชการตํารวจ
สื่อมวลชน และประชาชนรวมรับฟงและสังเกตการณเปนจํานวนมาก ดังนี้หากมีการบังคับขูเข็ญตามที่
อางจริงแลว นางฐัติมาก็นาจะแจงใหสื่อมวลชน หรือบุคคลที่อยูในที่นั้นทราบ แตก็ไมปรากฏวานางฐัติมา
ไดดําเนินการดังกลาว คงใหการไปตามปกติ ทั้งเมื่อพิจารณาจากซีดีการใหสัมภาษณของนางฐัติม า
หลังใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวัน ที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วัตถุพยานหมาย ร.๙ ที่มีการบันทึกไวก็ไมมีขอบงชี้ใหเห็นวามีการบังคับ ขูเข็ญ
ประกอบกับการใหการดังกลาวก็สอดคลองและมีขอเท็จจริงตรงกับคําใหการที่นางฐัติมาใหตอนายสุเทพ
นายถาวร นายวิทยา และนายวินัย อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนฝายกฎหมายของพรรคประชาธิปตย
ซึ่งไดมีการบันทึกภาพไวและเมื่อไดดูแลว ก็ไมปรากฏพฤติการณใด ๆ ที่สอแสดงใหเห็นวาเปนการให
การที่ถูกบังคับหรือขูเข็ญ นอกจากนี้นางฐัติมาไดยอมรับขอเท็จจริงตั้งแตแรกแลววาเปนผูไปพบนายสุเทพ
ดวยตนเอง และผูรองก็มีนายสุเทพ มาใหการยืน ยันดังกลาวดวย นอกจากนี้เปนการใหการหลังจาก
เกิดเหตุไมนาน นางฐัติมาไมมเี วลาตรึกตรองแกไขหรือถูกชี้นําจากบุคคลอื่น จึงเชื่อวาการใหการของ
นางฐัติม าตอนายสุเทพและคําใหการของนางฐัติมาตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๑๐ และ ร.๖๓ เปนความจริง
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การที่นางฐัติมาไดใหการยืนยันขอเท็จจริงเกี่ยวกับการที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์
วาจางพรรคแผนดินไทย โดยมีขอเท็จจริงวาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค เขารวมประชุม
ในการจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย และมีการพูดคุย
เรื่องคาใชจาย ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคแผนดินไทย และพลโท ผดุงศักดิ์นําเงินมาใหนางฐัติมา ๓ ครั้ง
เปนคาใชจายรวม ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น ผูรองยังมีนายบุญชู ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้ ประสู เปนพยาน
โดยบุคคลทั้งสองไดใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๘ เมษายน
๒๕๔๙ นายบุญชูใหการวา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๘ ถึง ๑๙ นาฬิกา พลเอก ไตรรงค
หรือเสธไอซ และพลโท ผดุงศักดิ์เดินทางมาศูนยอํานวยการการเลือกตั้งพรรคแผนดินไทย พลโท ผดุงศักดิ์
สอบถามนางฐัติมาวา พรรคสงผูสมัครลงที่ไหนบาง นายบุญชูยืนยันวารูจักพลเอก ไตรรงค และพลโท
ผดุงศักดิ์ จึงไมนาจะจําผิดพลาด สวนนายแฟนดี้ใหการวา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ
๒๐ นาฬิกา พลเอก ไตรรงค หรือเสธไอซ กับทหารอีกคนหนึ่งมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคแผนดินไทย
พูดคุยกับนางฐัติมา เกี่ยวกับรายละเอียดของผูสมัครวาจะสงกี่คน เห็นไดวาพยานทั้งสองไดใหการสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับคําใหการของนางฐัติมาที่ใหตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในครั้งแรก
แตที่นายบุญชูและนายแฟนดี้เบิกความในชั้นไตสวนตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ ปฏิเสธขอเท็จจริงดังกลาวซึ่งเปนการกลับคําใหการนั้น เห็นวาที่พยานทั้งสองไดใหการตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ หลังจากเกิด
เหตุการณไมนานพยานนาจะยังไมมีเวลาคิดปรุงแตง แตเมื่อเบิกความเปนพยานตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีชวงเวลาหางกันเกือบ ๑๐ เดือน พยานทั้งสองจึงมีเวลาตรึกตรองแกไขและอาจถูกกดดันจากผูที่ไดรับ
ผลรายอันเกิดจากคําใหการที่เคยใหไว นอกจากนี้การกลาวอางก็เปนการปฏิเสธลอยโดยไมไดใหเหตุผล
วาเหตุใดคําเบิกความของพยานทั้งสองจึงตางกับบันทึกคําใหการที่ไดเคยใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง เมื่อการใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกระทําหลังเกิดเหตุคดีนี้
ไมนานจึงเชื่อวาพยานทั้งสองใหการไปตามความจริง
ยังปรากฏขอเท็จจริงอีกดวยวาในการสงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้พรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดสงผูสมัคร
ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตจํานวน ๑๒๑ คน ซึ่งเปนจํานวนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งครั้งที่ผานมาที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เพียง ๔ คน ตามขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ เอกสารหมาย
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ถ.๗๑ การสงผูสมัครเปนจํานวนมากเชนนี้ ผูถูกรองที่ ๓ จะตองมีคาใชจายในการสมัครและมอบให
ผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดําเนินการเปนจํานวนเงิน ที่สูง ตามบันทึกคําใหการที่ใหตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของนายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย
ร.๗๘ อางวาผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินเปนคาใชจาย ดังนั้นผูสมัครจะตองออกคาใชจายเองโดยมีคาใชจาย
สวนหนึ่งซึ่งผูถูกรองที่ ๓ ไดรับจากกองทุน เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ป ๒๕๔๙ แตจากบัน ทึก
คําใหการของนายแฟนดี้กลับไดความวาไดลงชื่อรับเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท เปนคาบริหารในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตจากนางฐัติมา และผูสมัครอีกหลายคนตางใหถอยคํา
ยืนยันทํานองเดียวกันวาไดรับเงินมาจากนางฐัติมาและพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา
ยังมอบสําเนาหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานคาใชจายตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๖๒ จึงขัดตอคําใหการของนายบุญอิทธิพล สวนที่น ายบุญอิทธิพล
อางวาคาสมัครสวนหนึ่งไดรับมาจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ป ๒๕๔๙ นั้น จากการตรวจสอบ
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกรองที่ ๓ เพิ่งไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ป ๒๕๔๙ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนการไดรับหลังจาก
ที่ปดการรับสมัครแลว คําใหการของนายบุญอิทธิพล จึงขัดกับขอเท็จจริงและเหตุผล ทําใหไมนาเชื่อถือ
สวนที่นายพันธมิตร ดวงทิพย พยานผูรองเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญอางวา เปนผูส นับสนุนเงิน
ใหแกผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท กลับปรากฏวากอนหนานั้นนายพันธมิตร เคยใหการตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๘๒ และ ร.๘๓ ระบุวามีรายได
เพียงเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และไมไดใหการวาใหการสนับสนุนเงินจํานวนดังกลาวแกผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งในเรื่องการใหเงินสนับสนุนนี้นาจะเปนประเด็นสําคัญ เพื่อแกขอรองเรียน ดังนี้หากนายพันธมิตร
ใหเงินแกผูถูกรองที่ ๓ จริงดังที่อางแลว นายพันธมิตร ก็นาจะตองใหการดังกลาวไวตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดวย การที่นายพันธมิตรเพิ่งมาเบิกความในชั้นไตสวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงทําใหคําเบิกความของนายพันธมิตร ดูเปนพิรุธไมนาเชื่อถือ สวนที่พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์
อางวาไมรูจักนางฐัติม า และนายบุญอิทธิพลไมเคยจายเงิน ใหบุคคลดังกลาวเปน คาใชจายในการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหแกบุคคลดังกลาวก็ขัดกับคําใหการของนางฐัติมา นายบุญชู และนายแฟนดี้ ประกอบกับ
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ เปนนายทหารชั้นผูใหญ หากไมไดทําการดังกลาวแลว ก็ไมมเี หตุผล
และความจําเปนใด ที่พยานจะใหการเพื่อใสรายหรือปรักปรํา นอกจากนี้ไมปรากฏวาพยานทั้งสามมีสาเหตุ
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โกรธเคืองกับพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ และไมมีเหตุจูงใจใด ๆ ที่จะใหการเชนนั้น จึงไมนาเชื่อ
วาพยานจะใหการกลั่นแกลงพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ขออางของพลเอก ไตรรงค และพลโท
ผดุงศักดิ์จึงไมนาเชื่อ ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวาพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์รวมกันใหเงินสนับสนุนนั้น
แกนายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคแผน ดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของผูถูกรองที่ ๓ จริง
ปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปมีวาพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
กระทําการดังกลาวในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือไม
เห็น วา บุคคลทั้งสองเปนขาราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยพลเอก ไตรรงค
ดํารงตําแหนงหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนพลโท
ผดุงศักดิ์ ดํารงตําแหนงผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งจะตองปฏิบัติงานใกลชิดและเปนผูใ ตบังคับบัญชาโดยตรงของพลเอก ธรรมรักษ และโดยสภาพ
ของนายทหารฝายเสนาธิการตองมีหนาที่ชวยวางแผนและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา นอกจากนี้
จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจายเงินสนับสนุนใหพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ ดังที่วินิจฉัยมาแลว
ก็ปรากฏวามีพลเอก ไตรรงค อยูในเหตุการณดวย ดังปรากฏตามวีซีดี วัตถุพยานหมาย ถ.๑๐๔ และ
ภาพถายภาพที่ ๕ แนบทายเอกสารหมาย ร.๒๖๑ นอกจากนี้ การกระทําของบุคคลทั้งสองก็มิไดเปน
ประโยชนตอทางราชการและตอสวนตัวแตอยางใด แตกลับจะเปนประโยชนตอพรรคไทยรักไทยที่พลเอก
ธรรมรักษ เปนกรรมการบริหารพรรคอยูโดยตรงและเปนการกระทําที่สอดคลองกับขอเท็จจริงที่พลเอก
ธรรมรักษ ไดกระทําตอพรรคการเมืองอื่น ๆ ตามที่วินิจฉัยมาแลวขางตน จึงเชื่อวาการกระทําดังกลาว
ของบุคคลทั้งสอง เปนการกระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา จริง
มีปญหาตองวินิจฉัยเปนประการสุดทายวานายบุญอิทธิพล ชิณราช กระทําการแทนพรรคแผนดินไทย
ผูถูกรองที่ ๓ หรือไม เมื่อนายบุญอิทธิพล เปนหัวหนาพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ จึงเปนตัวแทน
ของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ วรรคสอง จึงถือวาการกระทําดังกลาว เปนการกระทําของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ดวย
ประเด็นขอ ๙ มีวา การกระทําดังที่วินิจฉัยมาแลวในประเด็นขอ ๘ ถือวาเปนการกระทําของ
ผูถูกรองทั้งสามดวยหรือไม
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ในประเด็นขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ขอเท็จจริงยุติตามที่ไดวนิ จิ ฉัย
แลววาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ คงเหลือเฉพาะปญหาที่จะ
ตองวินิจฉัยเพียงประการเดียววาการกระทําของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์
รักตพงศไพศาล ที่รวมกันวาจางและใหเงิน สนับสนุนแกพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และ
พรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ เพื่อใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
เพื่อเปนการชวยเหลือผูสมัครของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ ในกรณีท่ีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและ
จะไดรั บ คะแนนเสีย งไมถึ งรอยละยี่สิบ ของจํ านวนผู มีสิทธิ เลือกตั้ง ตามพระราชบั ญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔
และเปน ผูสนับสนุน ในการแกไขทะเบียนสมาชิกพรรคของผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานัก
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เปนการกระทําของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
เห็นวาขอเท็จจริงยุติแลววาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป ในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ อดีตพรรครวมฝายคานประกอบดวยพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน
ไดตกลงกันที่จะไมสงสมาชิกพรรคของตนลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเหลือพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
เพียงพรรคเดียวที่จะสงสมาชิกของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ครบจํานวนและครบทุกเขตเลือกตั้ง สําหรับการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งนั้น หากเขตเลือกตั้งใดมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว ผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นจะตอง
ไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น จึงจะไดรับการประกาศ
ใหเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหมายความวาผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
ในเขตเลือกตั้งที่ไมมีสมาชิกพรรคอื่นลงแขงขันจะตองไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จึงจะไดรับประกาศใหเปนผูไดรับการเลือกตั้ง และหากกรณีที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา
รอยละยี่สิบแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม จากสถิติการเลือกตั้งที่ผานมา
และขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รับทราบกันเปนการทั่วไปแลววา ฐานเสียงของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
ในจังหวัดภาคใตจะมีคอนขางนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผานมาในหลายเขตเลือกตั้ง
ทางภาคใตและจังหวัดอื่น เชน สุพรรณบุรี ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงนอยกวา
รอ ยละยี่สิบ ซึ่งหากไมม ีพ รรคการเมือ งอื่น ลงสมัค รแขง ขัน แลว โอกาสที่ผูถูก รอ งที่ ๑ จะได
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครบจํานวน ๕๐๐ คน ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ จึงเปนไปไดยาก โดยจะตองจัดการเลือกตั้งไปเรื่อย ๆ จนกวาจะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบจํานวน จึงจะเปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรได ทั้งนี้ตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๓ วาหากสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งมีจํานวนยังไมครบสองรอยคน
ไมอาจดําเนินการใหมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ได ดังนี้กรณีของสภาผูแทนราษฎรก็เชนกันที่ไมอาจ
เปดสมัยประชุมไดเลย จึงจําเปนที่จะตองมีผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองอื่นลงสมัครแขงขันกับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑
นาจะไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ ประกอบกับพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน
เพิ่งตัดสินใจที่จะไมสงสมาชิกลงรับเลือกตั้งกอนหนาที่จะมีการเปดรับสมัครไมกี่วัน โอกาสจะไดบุคคล
ตามที่กฎหมายกําหนดจึงยากขึ้นและถึงแมจะมีพรรคการเมืองอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากก็ตามแตก็เปนที่ทราบกัน
โดยทั่วไปวาเปน พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไมไดมีสมาชิกหรือดําเนินกิจการทางการเมืองครอบคลุม
ทุก จั ง หวั ด เหมื อ นพรรคการเมือ งขนาดใหญ ห รื อ ขนาดกลาง และในขณะเดี ย วกัน รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๓) (๔) และ (๕) ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสาระสําคัญวาจะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน และจะตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเคยศึกษาหรือ
เคยรับราชการในจังหวัดตามระยะเวลาที่กําหนดหรือเกิดในจังหวัดนั้น เปนตน ซึ่งหากเปนพรรคการเมือง
ขนาดเล็กและไมไดเตรียมการไวกอนแลวยากที่จะหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวน เพื่อสงลงสมัครไดยาก
โดยเฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาอันสั้นเพราะเพิ่งทราบ เนื่องจากพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน เพิ่งตัดสินใจที่จะไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งกอนที่จะมีการเปดรับสมัครเลือกตั้ง
เพียงไมกี่วัน ยิ่งเปนขอจํากัดที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะหาสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถวนลงสมัคร
รับเลือกตั้งไดยากยิ่งดวย
ขอจํากัดดังกลาวนี้ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กโดยเฉพาะอยางพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรอง
ที่ ๒ จึงไดมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของผูถ กู รอง
ที่ ๒ จากฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวยการตัดรายชื่อสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกพรรค
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ครบ ๙๐ วันออก แลวใสรายชื่อของผูที่ประสงคจะสงลงสมัครรับเลือกตั้งแทน โดยมีเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูดําเนินการใหดังที่วินิจฉัยมาแลว ดังนั้นการที่พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร
ณ อยุธยา รองหัวหนาพรรค และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รองเลขาธิการพรรค ของผูถ กู รองที่ ๑
ทําการจางพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทย ผูถ กู รองที่ ๓ ใหลงสมัครรับเลือกตัง้
แบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดทางภาคใตกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดสระแกว และจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเปนเขตเลือกตั้งที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมมีฐานเสียงหรือมีอยูแตนอย และคาดหมายไดวา
จะไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการกระทําดังกลาวของพลเอก
ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์นอกจากจะตองใชเงินจํานวนมากแลวยังไมเปนประโยชนใด ๆ เปนสวนตัว
กับพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์เลย แตในทางกลับกันการกระทําดังกลาวหากสําเร็จแลวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งกับพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ โดยตรง กรณีจึงนาเชื่อวาพลเอก ธรรมรักษ และ
นายพงษศักดิ์เปนตัวแทนกระทําการดังกลาวเพื่อพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
นอกจากนี้การที่พลเอก ธรรมรักษ เปนรองหัวหนาพรรค และนายพงษศักดิ์ เปนรองเลขาธิการพรรค
ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองที่ ๑ แลว พลเอก ธรรมรักษยังไดรับความไววางใจใหเปนประธาน
สาขาภาคอีสานของพรรค มีหนาที่ในการคัดเลือกสมาชิกของพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทั้งหมด ซึ่งเปนภาคที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด และในขณะเดียวกันพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ยังไดรับความไววางใจจากหัวหนาพรรคใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตามลําดับ ซึ่งเปนกระทรวงขนาดใหญและสําคัญ
หรือเรียกกันโดยทั่วไปวากระทรวงเกรดเอ และกระทรวงกลาโหมนั้น เปนกระทรวงที่มีความสําคัญตอ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งที่ผานมาหากนายกรัฐมนตรีไมควบตําแหนงนี้ ก็จะมอบหมาย
ใหบุคคลที่นายกรัฐมนตรีไววางใจจริง ๆ เปนรัฐมนตรี พฤติการณจึงเปนขอบงชี้ไดวาทั้งพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ เปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในพรรค ผูถูกรองที่ ๑ และเปนผูท ไี่ ดรบั ความไววางใจ
เปนอยางดีจากหัวหนาพรรค จึงเปนไปไดที่บุคคลทั้งสองนี้จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจสําคัญ
บางประการแทนพรรคหรือหัวหนาพรรคได โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่ไมตองการใหบุคคลทั่วไปทราบ
ซึ่งเมื่อพิจารณาการกระทําดังกลาวของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ดังกลาวแลวจะเห็นไดวาโดย
สภาพของภารกิจจะตองเปนการกระทําที่ไมอาจเปดเผยไดเพราะเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
และเปนการกระทําที่มีผลกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือความมั่นคงแหงรัฐ หรือ
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ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจจัดประชุมเพือ่
ขอมติพรรคได และในขณะเดียวกันก็ไมสามารถมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหกระทําการเปนทางการได
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ อางวา ไมมีการมอบหมายเปนหนังสือนั้น เห็นวาการกระทําที่จะตองมีการมอบหมาย
เปนหนังสือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
วรรคสอง นั้น หมายถึงการดําเนินกิจการทางการเมืองที่ชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามนโยบายพรรค
ขอบังคับของพรรค และมติที่ประชุมใหญของพรรค คงมิไดหมายความรวมถึงการกระทําใดที่ไมชอบหรือ
ฝาฝนตอกฎหมาย ประกอบกับในเรื่องนี้ หลังจากที่การกระทําดังกลาวถูกรองเรียน เปดเผยตอสาธารณชน
และเปนขาวอยางครึกโครมและกวางขวางแลว ทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับผลกระทบและไดรับ
ความเสียหายโดยตรง ดังนี้หากการกระทําดังกลาวพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดมอบหมายหรือรวมรูเห็น
เปนใจกับพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ดวยแลว เหตุใดพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือหัวหนาพรรค
จึงไมดําเนินการกับพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ที่เปนตนเหตุในการกระทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไดรับความเสียหาย แตพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงแคอางวาการกระทําดังกลาวหากจะเปนความผิดก็เปน
การกระทําโดยสวนตัวของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์เอง เทานั้น นอกจากนี้ยังปรากฏขอเท็จจริง
จากบัน ทึกคําใหการของนางฐัติม า ภาวะลี วาในวันที่ ๒๗ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ นายบุญอิทธิพล
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดแจงใหทราบวาจากการไปประชุมกับพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร แลว
พันตํารวจโท ทักษิณ บอกวาจะชวยสนับสนุนเงินใหพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๑๐ ลานบาท ซึ่งแม
จะเปนพยานบอกเลาแตก็เจือสมกับพฤติการณตามที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึงนาเชื่อวาการกระทําดังกลาว
ของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์นั้น พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคทราบและมีสวนรูเห็น
และรับเอาผลของการกระทํานั้นดวย ซึ่งพรรคการเมืองเปนนิติบุคคล การกระทําตาง ๆ ของพรรคการเมือง
จะตองแสดงออกโดยหัวหนาพรรคหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหกระทําการแทน ดังนี้การกระทําของพลเอก
ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ดังกลาวนี้ จึงเปนการกระทําของ
พรรคไทยรักไทยผูถูกรองที่ ๑
ประเด็นขอ ๑๐ มีวา การกระทําที่ผูรองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตองดวยหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามมาตรา ๖๖ (๑) ตอนแรก หมายถึงการกระทําเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสิ้นสุดลง การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๖๖ (๑) ตอนหลัง หมายถึงการไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
คือการปฏิวัติ รัฐประหาร ยึดอํานาจการปกครองดวยกําลังทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตอนแรก เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา
๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ การกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตอนหลัง ตองเปนการกระทําที่รุนแรง มิใชการกระทําผิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ การเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผูสมัคร ๑๖ พรรคถูกตัดสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ก็ไมไดมีการขอใหยุบ
พรรคการเมืองเพราะเหตุนี้
เห็นวา การกระทําตามมาตรา ๖๖ (๑) หรือมาตรา ๖๖ (๓) รวมตลอดทั้งตาม (๒) และ (๔)
กฎหมายบัญญัติไวชัดแจงวา ตองเกิดจากการกระทําของพรรคการเมือง จึงมิใชการกระทําที่เกิดจาก
การปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งเปนเรื่องการใชกําลังเขายึดอํานาจ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ อาง และที่มาตรา ๖๖ (๓)
บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐก็มิไดหมายถึงการกระทํา
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ เทานั้น เพราะถาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเจตนารมณใหหมายถึงแตเฉพาะการกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ก็คงจะระบุไวในมาตรา ๖๖ (๓) โดยชัดแจงแลว ดังนั้นการกระทํา
ที่เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสิ้นสุดลงหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือการกระทําอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามมาตรา ๖๖ (๑) หรือ (๓) จึงหมายถึงการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดผลตามที่กฎหมายบัญญัติไวให
ก็ได เชน พรรคการเมืองมีการกระทําที่เปนการฝกใฝหรือมุงหมายที่จะเปลีย่ นแปลงการปกครองของประเทศ
ไปเปนอีกระบอบหนึ่งซึ่งมิไดมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือพรรคการเมือ งใดที่สงผูสมัคร
เขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยการใชเงินซื้อเสียงจากประชาชนจนทําใหพรรคของตน
ไดเสียงขางมากที่สุดในสภาผูแทนราษฎร หรือใชวิธีซื้อตัวสมาชิกผูแทนราษฎรจากพรรคอื่น หรือใชเงิน
ซื้อพรรคการอื่นทั้งพรรคใหมารวมกับพรรคของตน หรือกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย เชนจางใหบุคคล
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ลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อหลีกเลี่ยงที่พรรคการเมืองของตนหากสงผูสมัครลงในเขตใดเขตหนึ่ง
เพียงคนเดียวจะไดคะแนนไมถึงเกณฑตามที่กฎหมายบัญญัติไว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง
โดยการกระทําดังกลาวมามีลักษณะเปนการกระทําอยางกวางขวาง มิใชเพียงเขตใดเขตหนึ่งในขอบเขต
อันจํากัด หรือพรรคการเมืองใดที่พยายามเขาไปครอบงําคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเอื้อประโยชน
ใหแกพรรคการเมืองของตนเพื่อใหผูสมัครของพรรคตนไดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร การกระทํา
ดังกลาวมายอมถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ และยังไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ วรรคสอง บัญญัติวา
“... การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง” และตามวรรคทาย
ของมาตราดังกลาวบัญญัติวา “มติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลใหเปน
นายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร...”
หรือพรรคการเมืองใดเมื่อไดเปนรัฐบาลแลว ถาพรรคการเมืองนั้นมีการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมัน่ คง
ของรัฐ เชนพยายามเขาครอบงําองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญไมวาโดยวิธีการใด ๆ เชนไมจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ โดยมีความมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการชี้นําองคกรตาง ๆ หรือไมปฏิบัติใหเปนไป
ตามแนวนโยบายแหงรัฐ เชน ไมพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และบูรณภาพ
แหงอาณาเขต เปนตน
จึงกลาวโดยสรุปไดวา การกระทําอยางเดียวกันหรือผิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตราเดียวกัน
มิไดหมายความวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเทาเทียมกันเสมอไป เชน ผูสมัครรับเลือกตั้งรายหนึ่งซื้อเสียง
เพื่อใหตนไดรับเลือกเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ยอมแตกตางกับกรณีที่พรรคการเมืองใชเงิน
กวานซื้อเสียงเพื่อใหผูสมัครพรรคการเมืองของตนไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในทุกเขตเลือกตัง้
ซึ่งก็หมายความวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ดังนั้นการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ดี หรือ มีการฝา ฝน ตอบทบัญญัติแ หงกฎหมายอื่น ก็ดี ตองพิจ ารณาอีก ชั้น หนึ่งวา
การกระทํานั้น ๆ ตองดวยบทบัญญัติแหงมาตรา ๖๖ ของกฎหมายดังกลาวขางตนหรือไม มิไดถือจาก
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จํานวนพรรคที่กระทําการฝาฝนวามีจํานวนมากหรือนอยเพราะแตละพรรคอาจกระทําการฝาฝนซึ่งมีลกั ษณะ
ไมรายแรง ก็ไมอาจมีคําสั่งยุบพรรคดังที่ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูได
ประเด็นขอ ๑๑ มีวา มีเหตุอันควรยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ในประเด็น นี้มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยวา การกระทําของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
เปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งในปญหานี้พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และ
พรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ มิไดยกขึ้นเปนขอตอสู แตเห็นควรวินิจฉัยในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรอง
ที่ ๒ และที่ ๓ ในคราวเดียวกันวาเปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) ดวยหรือไม
ขอเท็จจริงยุติแลววาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดวาจางพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ ใหสงสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัคร
รับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพียงพรรคเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔
อันเปนการกระทําเพื่อชวยเหลือผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในกรณีที่จะไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และการที่ผูถูกรองที่ ๑ สนับสนุนใหผูถูกรองที่ ๒ แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทะเบียนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในสวนของ
ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ นอกจากจะรับจางผูถูกรองที่ ๑ ในการสงสมาชิกลงรับเลือกตั้งดังกลาวแลว
ผูถูกรองที่ ๒ ยังรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา ทําการแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิกของผูถ กู รอง
ที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย นั้น
เห็น วาการกระทําดังกลาวของผูถูกรองทั้งสาม เปน การกระทํา เพื่อหลีกเลี่ย งบทบัญ ญัติ
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑
ใหไดรับเลือกตั้งแมจะไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้ ก็ตาม ถือไดวา เปน
การทําลายการแสดงเจตนาของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่ใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหบังเกิดผลตามกฎหมาย
เพราะการที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิหรือไปใชสิทธิแตมิไดเลือกผูสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นซึ่งเปน
ผูสมัครเพียงคนเดียว เปนขอบงชี้ไดวาประชาชนไดแสดงเจตนาใชสิทธิเลือกตั้งของตนโดยสมบูรณแลว
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วาจะไมใหผูสมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเปนผูแทนของตนในสภาผูแทนราษฎร การกระทําเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมายดังกลาว เปนการฝาฝนตอเจตนารมณของกฎหมายอันเปน พื้นฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และในขณะเดียวกันยังเปนการกระทําเพื่อใหไดจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
ใหครบจํานวน ๔๐๐ คน ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘
วรรคหนึ่ง กําหนดไว โดยเปนการกระทําในลักษณะกวางขวางทุกเขตเลือกตั้งที่คิดวาพรรคการเมืองของตน
จะไมไดรับเลือกหากมีผูสมัครเพียงคนเดียวทั้งเพื่อใหไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
โดยวิธีการไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและรวมกับผูถูกรองที่ ๒ ในการตัดตอเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจมีความผิด
ทางอาญา เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๓ วาดวยความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือความผิดตอ
เจาพนักงาน หรือตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนแลวยังเปน การกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ที่กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่ลงสมัครติดตอกันไมนอยกวา
๙๐ วัน ซึ่งคุณสมบัติของผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ถือวาเปนสาระสําคัญ
อยางยิ่ง มิฉะนั้นแลวคงไมบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกจาก
จะตองทําหนาที่ในการตรากฎหมายแลว ยังมีหนาที่อื่น ที่จะสนับสนุนหรือตรวจสอบการกระทําของ
รัฐบาลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนนายกรัฐมนตรี และหากมีเพียงพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด หรือมีเปนจํานวนมากพอที่จะตรากฎหมาย
หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญได หรือมีมากจนฝายคานไมสามารถตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลไดแลว ก็จะเปนเผด็จการทางรัฐสภา เมื่อการไดบุคคลที่มีพฤติการณเชนนี้เขามาเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรอันเปนการเขามาโดยวิธีการฉอฉลหลีกเลี่ยงกฎหมายยอมจะเปนอันตรายอยางยิ่งตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นอกจากนี้การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กําหนดใหผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตองมีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคการเมืองพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วันนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหพรรคการเมืองซึ่งเปนสถาบันหลัก มีความมั่นคง
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และเขมแข็งสามารถดําเนินการตามเจตนารมณและความมุงหมายของการจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งนอกจาก
พรรคการเมืองจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับพรรคแลว พรรคการเมืองจะตองกระทําการ
เพื่อสงเสริมและธํารงรักษาไว ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
สวนการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศจะตองเปน
การไดมาโดยชอบตามเงื่อ นไขและวิธีการที่กําหนดไวใ นรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดว ย
ดังนั้นการที่ผูถูกรองทั้งสาม กระทําการเพื่อชวยเหลือผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ขัดตอ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ และเปน การละเมิดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) โดยเปนการกระทําที่รายแรง ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน เปนการกระทําที่อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ และในขณะเดียวกันยังเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) นอกจากนี้การกระทํา
ดังกลาวยังเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามมาตรา ๖๖ (๒) อีกดวย
ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปมีวา เมื่อผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และผูถูกรองที่ ๒ และ ๓
กระทําการตามมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แลว มีเหตุสมควรยุบผูถูกรองทั้งสามหรือไม
ปญหานี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกมากถึงจํานวน ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน
การสั่งยุบผูถูกรองที่ ๑ จะเกิดผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรคที่ไมไดมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ และหากสั่งยุบ
ผูถูกรองที่ ๑ บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อถือตอระบบการเมืองไทย
สงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เห็นวา การจะสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนดุลพินิจตุลาการรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาจากการกระทําของ
พรรคการเมืองนั้น และผลกระทบที่เกิดจากกระทํา มิใชพิจารณาจากความเสียหายของพรรคการเมือง
ที่จะเกิดขึ้นจากคําสั่งยุบพรรคตามที่อาง เมื่อพิเคราะหพฤติการณแหงการกระทําและผลที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การกระทําของผูถูกรองทั้งสามแลว เห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกรองทั้งสาม นอกจากเปนการกระทํา
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เพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ แลว ยังกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ที่กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไววา เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแคเพียงพรรคเดียว
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ทั้งการวาจางใหผูสมัครพรรคอื่น
มาลงแขงขันกับพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวขางตน เปนการฉอฉลใหดูประหนึ่งวามีผูสมัคร
ลงแขงขันมากกวาหนึ่งคนโดยรูปแบบเทานั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือพรรคผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครมากกวา
หนึ่งคน ซึ่งแทที่จริงแลวการสมรูรวมคิดกันดังกลาวก็คือการกระทําของคนเดียวกัน ที่ตองการใหผูสมัคร
ของพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตนั้น โดยหลีกเลี่ยง
ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๘ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า
“พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้ ใด
จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น” ซึ่งการกระทําเพื่อใหบรรลุผลดังกลาว ยังมีการกระทําความผิดอาญา
อื่น ๆ ดังไดวินิจฉัยมาแลว เชนวา มีการปลอมแปลงเอกสาร รับรองเอกสารอันเปนเท็จ แจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน หรือความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ที่รูวาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ..
และมาตรา ๑๐๑ ซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และศาลจะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
การกระทําดังกลาวเปนการไมเคารพสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในการที่จะใชอํานาจ
ตัดสินใจอิสระเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ แตกลับถูกบังคับ
ใหเลือกบุคคลที่ไมเหมาะสมไดมาจากกลอุบายแยบยล หลอกลวงฉอฉล ฝาฝนตอกฎหมาย โดยประชาชน
ไมมีทางเลือกเปนการทําลายสิทธิขั้นมูลฐานในระบอบประชาธิปไตยตั้งแตตน ซึ่งการที่ผูถูกรองทั้งสาม
จงใจหลีกเลี่ยงและฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร เพื่อ ใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ โดยมีการรวมกัน กระทํา
ระหวางผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะผูวาจางและผูสนับสนุนคาใชจาย กับผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะ
ผูรับจางและผูรับการสนับสนุนคาใชจาย นอกจากนี้จากทางไตสวนยังปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกรองที่ ๑
ยังวาจางพรรคการเมืองอื่นอีกหลายพรรคใหกระทําการในลักษณะนี้ โดยมีการกระทํากันเปนขบวนการ
และผูที่เกี่ยวของหลายฝาย หลายพรรคการเมือง นอกจากนี้มีเจาหนาที่ของรัฐที่เปนนายทหารชั้นผูใหญ
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และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งของ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และที่สําคัญการกระทําดังกลาวนี้มีพฤติการณที่บงชี้วาผูถูกรองทั้งสามไดรับความชวยเหลือและไดรับ
การเอื้อประโยชนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเปนองคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีหนาที่
ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยตรง จนศาลรัฐธรรมนูญ
ไดมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วาการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดังกลาว ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งโดยใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
ศาลปกครองกลาง ไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๗-๘/๒๕๔๙ ใหเพิกถอนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นอกจากนี้ศาลอาญาไดมีคําพิพากษา
ใหลงโทษ อดีตประธานกรรมการการเลือ กตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง รวม ๓ คนในความผิด
ตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ฐานกระทําการอันไมชอบดวยหนาที่ เพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย
ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๔๓/๒๕๔๙ และ ๓๑๗๕/๒๕๔๙ ซึ่งคําพิพากษาของศาลอาญาแมจะยัง
ไมถึงที่สุด แตคําวินิจฉัยและคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองกลาง และศาลอาญา ลวนบงชี้
ไปในทิศทางเดียวกันวา การดําเนินการเลือกตั้งดังกลาวของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการ
อันเปนการชวยเหลือผูถูกรองที่ ๑ ใหไดรับประโยชน ประกอบกับการไตสวนของผูรอง นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ ไดยื่นบันทึกยืนยันขอเท็จจริงวาในคืนวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา
เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดนัดพบนายสุเทพ เพื่อเกลี้ยกลอมใหพรรคประชาธิปตย
ลงสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนการกระทําเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย ใหมีคูแขงดวย
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
เพราะประชาชนจะใชสิทธิของตนเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่ตามเจตนารมณของตน พรรคการเมือง
จึงตองมีหนาที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ลงสมัครรับเลือกตั้ง และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่กําหนดไวดวย แตการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม เปนการสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งดวยการฉอฉล
และหลอกลวงประชาชนเพื่อใหหลงผิดในตัวบุคคลและพรรคการเมืองที่ลงสมัครวาเปนผูประสงคจะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งอยางแทจริงเปนการบิดเบือนใหประชาชนใชสิทธิตอบุคคลที่ไมอาจเขาไปเปนผูม อี าํ นาจ
ในการตรากฎหมายและเปนการทําลายระบอบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มตน และการที่พรรคผูถูกรองที่ ๑
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วาจางใหพรรคการเมืองอื่นสงสมาชิกพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งแขงกับพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงเทากับพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ใชกลยุทธในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวา ๑ คน ซึ่งผลของการเลือกตั้งไมวาสมาชิกพรรค
ของผูวาจางหรือผูถูกจางไดรับเลือกก็ลวนเปนบุคคลที่ไมสมควรอยางยิ่งที่จะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพราะเปนการไดมาโดยวิธีการที่ไมชอบหรือไมไดมีความประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งอยางแทจริง
เปนการกระทําที่ขาดคุณธรรมและขาดจิตสํานึกที่มีตอประชาชนซึ่งเปนเจาของประเทศ เพียงเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจนิติบัญญัติและบริหารประเทศเทานั้น โดยไมคํานึงถึงความเสียหายหรือผลการกระทําที่จะเกิดแก
ประเทศชาติทั้งทางตรงและทางออมเพราะบุคคลเหลานี้อาจตรากฎหมายใด ๆ ก็ไดเพื่อประโยชนของตน
หรือพวกพองหรือใชอํานาจในการปกครองประเทศไปในทํานองเดียวกันและเปนภัยตอประเทศชาติ
อยางมหันต จึงมีเหตุอันสมควรที่ยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒
และพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓
ประเด็นขอ ๑๒ มีวา ผูรองอางประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ เปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองไดหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา เหตุยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ตองเปนเรื่องพรรคการเมือง “กระทําการ”
อยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไว แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ มิไดประกาศเชนนั้น แตระบุเฉพาะการกระทําตองหาม ใหถอื เปนเหตุ
แหงการยุบพรรคเทานั้น ซึ่งการกระทําอันมีลักษณะ “ตองหาม” คงมีบัญญัติไวแตเฉพาะในมาตรา ๖๖
(๔) เทานั้น ซึ่งผูรองมิไดอางเปนเหตุในการยุบพรรคดวย
เห็นวา แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
จะบัญญัติวา กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐ ธรรมนูญ ตาม (๑) หรือกระทําการอันอาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม (๓) ก็ตาม แตเมื่อการกระทําดังกลาว
นอกจากจะตองถูกสั่งยุบพรรคการเมืองแลว ยังอาจตองรับโทษในทางอาญาอีกดวย จึงเปนการกระทํา
ที่กฎหมายตองหามมิใหกระทําอยูในตัว มิฉะนั้นคงไมกําหนดมาตรการในการลงโทษเอาไวเชนเดียวกับ
ความผิดฐานฆาผูอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ซึ่งมีโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิต
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ก็มิไดบัญญัติวา หามมิใหฆาผูอื่น แตบัญญัติวา “ผูใดฆาผูอื่นตองระวางโทษ....” ซึ่งสามัญชนทั่วไป
ยอมเขาใจไดวา เปนบทบัญญัติ “ตองหาม” มิใหฆาคน ความแตกตางจึงอยูที่วิธีเขียนเทานั้น แตนัย
แหงความหมายมิไดแตกตางกัน ดังนั้นประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่วา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่น
ที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” ประกาศดังกลาวยอมครอบคลุม
ถึงการกระทําตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ดวย
ประเด็นขอ ๑๓ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ มีผลใชบังคับยอนหลังหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผลยอนหลัง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใชสิทธิทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษทางอาญา
บางประการ จึงตองกําหนดไวแ นน อนลวงหนา หากตีความวามีผ ลยอนหลัง ก็จะขัดตอนิติรัฐและ
การออกกฎหมายที่อารยประเทศทั่วโลกยึดถือ
เห็นวาหลักกฎหมายในเรื่อง “กฎหมายไมมีผลยอนหลัง” นั้น เปนหลักทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคแรก ที่บญ
ั ญัติวา “บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” หลักการดังกลาวเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวา
“การกระทําความผิดอาญา” และ “โทษทางอาญา” ไมมีผลยอนหลัง ซึ่งเปนกรณีเฉพาะความผิดทางอาญา
และโทษทางอาญา ซึ่งมีอยู ๕ ประการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ เทานั้น แมแตวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเปน บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและมีผลเปนการจํากัดสิทธิ แตเมื่อ
ไมใชโทษทางอาญาก็ไมอยูในขอหามดังกลาว นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๒ ยังใหใชบังคับ
ในขณะที่ศาลพิพากษาอีกดวย ในสวนของการกระทําและการใหยุบพรรคนั้นมีบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ แลว คงมีปญหาเฉพาะในสวนของ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเทานั้นวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จะสั่งใหเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดหรือไม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เมื่อการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมใชการลงโทษทางอาญาและไมสามารถเปรียบไดกับโทษทางอาญา
ทั้งประกาศดังกลาวก็ไมมีขอหามมิใหยอนหลังดวยแลว จึงไมตกอยูในบังคับแหงหลักกฎหมายในเรื่อง
การหามมีผลยอนหลังและไมขัดตอหลักนิติรัฐ ประกอบกับสิทธิเลือกตั้ง เปนสิทธิที่รัฐรับรองใหตามกฎหมาย
มิใชสิทธิที่มีมาตั้งแตกําเนิดหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ดังนั้นหากผูที่ไดรับสิทธิใชสิทธินั้นโดยฝาฝน
ตอกฎหมาย หรือมีกรณีที่รัฐเห็นสมควร รัฐก็พึงที่จะเพิกถอนหรือจํากัดสิทธินั้นได เชน การทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๓) กําหนดคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาจะ “ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแต
เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา” ทําใหผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา และไมเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได
ทั้ง ๆ ที่เดิมบุคคลเหลานี้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิที่รัฐสามารถทําได เชนกัน
นอกจากนี้หากพิจารณาจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญหรือองคกรที่ทําหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใด ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
นั้นมีกําหนด ๕ ป แลวแสดงใหเห็นเจตนารมณของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ไดวาประกาศดังกลาว
มุงหมายใหมีผลยอนหลังไปถึงการกระทําที่เกิดขึ้นกอนประกาศนี้ เพราะวาขณะที่ประกาศคณะปฏิรูป
ฉบับ นี้มีผ ลใชบัง คับ พรรคการเมืองไมสามารถประชุม หรือดําเนิน กิจการใด ๆ ทางการเมือ งได
เมื่อพรรคการเมืองยังไมอาจกระทําการใด ๆ ไดแลว โดยสภาพจึงยอมไมอาจกระทําการใด ๆ ที่จะขอให
ยุบพรรคได นอกเสียจากการกระทําที่ไดเกิดขึ้นกอนหนานี้แลวดวย ซึ่งการปฏิวัติหรือรัฐประหารนั้น
แมจะเปนสิ่งที่ประชาชนและนานาอารยประเทศจะไมพึงประสงคก็ตาม แตกม็ ิไดหมายความวาจะตองมี
การปฏิเสธการกระทําของคณะปฏิวัติหรือรัฐประหารในทุกกรณี ทั้งคําสั่งของคณะปฏิวัติก็มีสภาพบังคับ
เปนกฎหมาย ประชาชนไมวาจะอยูในฐานะผูใชกฎหมายหรืออยูภายใตกฎหมายก็จําตองปฏิบัติตาม
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประกาศของคณะปฏิวัตินั้นมุงคุมครองประโยชนของประชาชนโดยรวม ดังนั้น
เมื่อประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีวัตถุประสงค
เพื่อเปน การปองกัน มิใ หประชาชนหรือนักการเมืองที่มีสวนในการบริหารพรรคการเมืองโดยฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อยางรายแรงจนพรรคการเมืองนัน้
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ถูกยุบไมใหไปมีสิทธิดําเนินการในทางการเมืองเปนการชั่วคราว ก็สมควรที่จะไดรับการยอมรับหรือ
สนับสนุนเพื่อใหเกิดสภาพบังคับอยางแทจริง ประกอบกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว ผูนั้นยังมี
สิทธิอื่น ๆ และเสรีภาพเหมือนประชาชนทั่วไป และการเพิกถอนสิทธินี้ ก็เปนการชั่วคราวมีกําหนดเพียง
๕ ป เมื่อครบกําหนดแลวผูนั้นก็สามารถใชสิทธิทางการเมืองไดตามปกติ กรณีไมใชโทษและไมสามารถ
เปรียบเทียบกับการลงโทษประหารชีวิตหรือการลงโทษทางอาญาอื่นตามที่ผูถูกรองที่ ๑ ยกเปนขออางไดเลย
เพราะการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคนี้เปนมาตรการที่เบามากและหากเปรียบเทียบ
กับผลการกระทําของพรรคผูถูกรองทั้งสามที่ประเทศชาติและประชาชนจะไดรับ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง แมการลงโทษทางอาญาสถานใด ๆ ก็ไมสามารถเยียวยาแกไขได นอกจากนี้การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อไมใหผูนั้นใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง จึงเปรียบเสมือนการกําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะมาดําเนินการทางการเมืองไวลวงหนาอีกดวย
ประเด็น ขอ ๑๔ มีวา การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงแลว
กอนวันที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวไดหรือไม
ประเด็นนี้ ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา หลังจากที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีกรรมการบริหารพรรคลาออกจากตําแหนง โดยหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค เมื่อวัน ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําใหกรรมการบริหารพรรค
ที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขอ ๕๕ (๒) และนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค ผูถูกรองที่ ๑ รับหนังสือแจงการตอบรับเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๓ ปจจุบันผูถูกรองที่ ๑ ยังไมไดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหมเนื่องจากพรรคการเมือง
ยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ทางการเมืองตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองฯ
ฉบับที่ ๒๗
เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๑ กําหนดวา “การยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก” ซึ่งไดวนิ จิ ฉัยในประเด็น
ขอ ๔ แลววา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงมีอยู มิได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ถูกระงับหรือยกเลิกไปในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง การกระทําตาง ๆ ของพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองจึงยังคงมีอยูตลอดมา ดังนั้น ถาพรรคการเมืองใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ยอมอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคได และผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้น ใหม หรือเปน กรรมการบริหารของพรรคการเมืองหรือมีสว นรวมในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นตามมาตรา ๘ อีกไมได ภายในกําหนดหาป นับตั้งแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป
ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๙ สวนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ จึงเปนเพียงบทบัญญัติเพิ่มเติม
ใหลงโทษกรรมการบริหารพรรค โดยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลาหาป ประกาศดังกลาวยอมมีผล
ใชบังคับกับกรรมการบริหารพรรคทุกคน ในขณะที่มีการกระทําความผิดของพรรคการเมือง ดังนั้น
การลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคในเวลาตอมา ก็ไมมีผลลบลางตอการกระทําที่เกิดขึ้น
ในขณะที่กรรมการผูนั้นยังดํารงตําแหนงอยูมิฉะนั้นจะกอใหเกิดผลที่ไมควรจะเปน กลาวคือ หลังจากที่มี
การกระทําอันฝาฝนตอบทบัญญัติกฎหมายแลวกรรมการทั้งหลายตางชิงกันลาออกจากกรรมการบริหารพรรค
เพื่อ ใหตนเองมิตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง การบังคับเพื่อใหเปน ไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ยอมตกเปนอันไรผล ทั้งเปนการสนับสนุนใหกรรมการบริหารพรรคกระทําการโดยวิธีการอันฉอฉล
ยอมจะสงผลตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางรายแรง และมีผลกระทบกระเทือนตอความมัน่ คง
ของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ฟงไมขึ้น
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ตุลาการรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยใหยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา
๖๖ (๑) และ (๓) ใหยุบพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา
๖๖ (๒) และ (๓) หามมิใหกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองทั้งสามไปดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๙ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๑๑๑ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๑๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๔๘ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๓ คน ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย ฉบับลงวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๔๙ มีกําหนดหาป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายสมชาย พงษธา ตุลาการรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรค
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรค
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคไทยรักไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรค
คดีสํานวนแรก อัยการสูงสุดยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ไดออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ผูถูกรองเปนพรรคการเมืองมีกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๑๙ คน โดยมี นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
เปนหัวหนาพรรค
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดมีหนังสือ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
สงหลักฐานใหผูรองยื่น คํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) ประกอบมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐานที่สงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ไดรองเรียน
ตอพลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้งวามีการทุจริตในการรับสมัครเลือกตั้งโดยผูบริหาร
พรรคไทยรักไทยวาจางสนับสนุน ใหพรรคการเมืองอื่น จัดหาผูสมัครรับเลือกตั้ง และตามคําบงการ
หรือคําสนับสนุนดังกลาวไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลง
เอกสาร การทํ าทะเบี ย นสมาชิ ก ยอ นหลั ง การเข าไปแก ไ ขทะเบี ย นในฐานขอ มู ลของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พฤติกรรมของผูบริหารพรรคไทยรักไทยสมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ผูถูกรอง และพรรคแผนดินไทย เปนปฏิปกษตอระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๙ มีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนสอบสวน
ดังนี้
๑.๑) กรณีกลาวหาวา พนักงานเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งปลอมแปลงแกไข
ขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองในฐานขอมูลนายทะเบียนพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อสงบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามกฎหมายลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตาง ๆ หรือไม
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดสอบสวนนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่
คอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางเลียม พงษอุดทา เจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรอง ประกอบพยานหลักฐานตาง ๆ แลว
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ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานฟงไดวา วันที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ นายอมรวิทยไปรับแผน ซีดีพรอม
ท.พ.๖ และเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จากนายบุญทวีศักดิ์ แลวไดนําขอมูลจากแผนซีดี ที่ไดรับมาดังกลาว
เพิ่มเขาไปในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันรุงขึ้น แตนายอมรวิทยมิใชเจาพนักงาน
การกระทําของนายอมรวิทย จึงเปนความผิดตามมาตรา ๒๖๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา สวนนายบุญทวีศักดิ์
ถือวาเปนตัวการรวมหรือสนับสนุนใหนายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลพรรคการเมือง จึงเปนความผิด
ตามมาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นวาควรรองทุกขดําเนินคดีอาญา
แกนายอมรวิทยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ และตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาทัณฑทางวินัยแกนายอมรวิทย
๑.๒) กรณีกลาวหาวา การกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว
เกิดจากการสมคบกับผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยกับผูถูกรองหรือไม
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแลว
ฟงไดวา ปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายชวการ โตสวัสดิ์ ไดรับการติดตอจากนายพงษศรี ศิวาโมกข
นายทวี สุวรรณพัฒน และนายตอย ไมทราบนามสกุล คนสนิทพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ใหหาผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยคาดวาจะไดคะแนนไมถึงรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น นายชวการไดติดตอนายสุขสัน ต ชัยเทศ ผูอํานวยการเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองใหจัดหาผูสมัคร ตอมานายสุขสันตไดประสานพรรคการเมือง ๓ พรรค ไดแก ผูถูกรอง
พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคธัมมาธิปไตย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรีบอกนายชวการ
ใหไปพบพลเอก ธรรมรักษที่พรรคไทยรักไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม เมื่อพบพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์
รักตพงษไพศาล แลวไดพูดคุยตกลงวาจะทําการตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกรณีที่มีผูสมัคร
เปนสมาชิกพรรคไมครบ ๙๐ วัน หรือเรียกวาการตัดตอพันธุกรรมโดยถอดชื่อสมาชิกพรรคบางคน
ออกจากบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรค แลวนํารายชื่อผูที่จะสงลงสมัคร เขาไปแทนโดยใชหมายเลขและ
วันสมัครสมาชิกพรรคเดิมตลอดจนคาใชจายตาง ๆ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา
นายชวการ นายทวี นายพงษศรี และนายตอยไดเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหม พลเอก ธรรมรักษ
ไดเรียกนายทวีเขาไปในหอง แลวนายทวีกลับออกมาพรอมกับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท มอบใหนายชวการ
นําไปใหนายบุญทวีศักดิ์เปนคาสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ วันที่ ๔ และ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙
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นายชวการติดตอหาผูสมัครโดยใชโรงแรมกานตมณีเปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทวีนําเงินมาใหแลวแบงใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๘ ซอง และมอบใหผูสมัคร ๓๓ คน
จํานวน ๓๓ ซอง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท มาใหนายชวการแลว
นายชวการโอนไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม
นายสุขสันตไดใหนางมณทิราพร พิมพจันทร กับนายสายันต เจียมสวัสดิ์ จัดทําเอกสารการรับสมัคร
และนําขอมูลจากแผนซีดีในสวนเลขสมาชิกพรรค วันเดือนป การเปนสมาชิกพรรค มาลงในหนังสือ
รับรองการเปน สมาชิกพรรคการเมือง แลวให น ายบุญทวี ศักดิ์หัวหนาพรรคผู ถูกรองลงชื่อรับรอง
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ขอเท็จจริงดังกลาว มีพยานใหถอยคําสอดคลองกับถอยคํา
ของนายชวการ โดยในชวงการสมัครรับเลือกตั้งผูถูกรองไมมีเงิน นาเชื่อวาผูถูกรองโดยนายบุญทวีศักดิ์
นายชวการ และนายสุขสันต ไดรับเงินสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยเพื่อใหจัดสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ การที่นายชวการและผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทย
ตกลงที่จะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง โดยมีนายสุขสันตเปนผูดําเนินการและ
นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองเอกสารการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ มอบใหนายชวการ นายอํานาจ
รอดชวย นายดิเรก หนูสาย และนายวิรัตน ตรีโชติ ซึ่งไมมีคุณสมบัติรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ (๔)
ของรัฐธรรมนูญ นําไปสมัครรับเลือกตั้ง นายชวการ นายอํานาจ นายดิเรก และนายวิรัตน จึงมีความผิด
ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนนายบุญทวีศักดิ์ และนายสุขสันต มีความผิดตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และ
มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นสรุปไดดังนี้
(๑) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนายบุญทวีศักดิ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
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(๒) ใหรอ งทุก ขดําเนิน คดีอาญาแก น ายสุ ขสัน ตใ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖
และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ให ร องทุ ก ขดํ า เนิน คดี อ าญาแก น ายชวการในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
(๔) ใหดําเนินคดีอาญาแกนายอํ านาจ นายดิ เรก และนายวิ รัตน ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) เนื่องจากการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรคผูถูกรองไดออกหนังสือรับรอง
อันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะ
ตัวแทนของผูถูกรอง การกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็น ควรแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐาน
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ไดพิ จารณารายงานผลการสืบสวนสอบสวนขอ เท็ จจริง ของ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงพรอมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของแลวมีมติใหแจงผูรอง
พรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนิน การตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากปรากฏหลักฐานวาผูถูกรอง โดยนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรค
นายสุขสันต ผูอํานวยการเลือกตั้ง นายชวการ ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคผูถูกรอง รวมกันเปน
ผูดําเนินการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองใหมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งโดยนายบุญทวีศักดิ์ไดทําหนังสือรับรองของหัวหนาพรรค (แบบ ส.ส. ๑๘/ข ๒)
อันเปนเท็จ สงผูสมัครรับเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกพรรคนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน อันเปนความผิดทางอาญาดังกลาว การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
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ผูถูกรอง เปนการกระทําในฐานะผูแทนของผูถูกรองซึ่งเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) ดวย
ตอมาพลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองไดพิจารณา
ขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสงพยานหลักฐานพรอมสํานวน
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวเพื่อใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน
พรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรคผูถูกรอง ในฐานะเปน
ผูแ ทนผูถูกรองที่ไดรวมกับกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองในฐานขอมูลของนายทะเบียน
พรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และออกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง
อันเปนเท็จสงผูสมัครซึ่งไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ (๔)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐, ๓๑, ๗๔, ๑๐๐ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓
๘๖, ๑๓๗, ๒๖๗ ยอมแสดงวาผูถูกรองกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญและกระทําการอัน อาจเปน ภัยตอความมั่น คง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๖๖ (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว าดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศั ยบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๐๗, ๑๓๖, ๑๔๔, ๑๔๕, ๓๒๗, ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓), ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๗๔
๑๐๐ ดังนี้
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๑) ใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากผูถูกรองโดยนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรค เปนผูแทน
ผูถูกรอง กระทําการอันอาจเปน ปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และการกระทําอันเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐและขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๒) ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรองไมเคยรูจักนายอมรวิทย และไมเคยเสนอเงิน
เพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรค วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ อยูที่อําเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ แลวเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรอง ไมเคยไดรับเงิน
สนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งจากบุคคลใด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๒ นาฬิกา
ถึงเวลา ๔ นาฬิกา นายไทกร พลสุวรรณ นายชวการ และนายสุขสันต ไปที่ทําการพรรคผูถูกรอง
พรอมกับนายสุเทพกับพวก ๓ ถึง ๔ คน รวมทั้งนายชินวรณ บุญยเกียรติ ซึ่งไดเสนอเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหผูถูกรองเพื่อกลาวหาพลเอก ธรรมรักษและนายเพงวาเปนผูจายเงินให ผูถูกรองในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ทั้งนายชวการและนายสุขสันตไมมีความเกี่ยวของกับผูถูกรอง การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
โดยมิไดใหผูถูกรองชี้แจงขอเท็จจริงเปนหนังสือและแสดงหลักฐานกับใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนการไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมไดจัดทําเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้งทุกคน ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารอง ขอใหยกคํารอง
คดีสํานวนที่สอง อัยการสูงสุดยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีน าคม ๒๕๔๙ ถึงวัน ที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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แลว ผูถูกรอง เปนพรรคการเมือง และมีกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญอิทธิพล
หรือบุญาบารมีภณ ชิณราช เปนหัวหนาพรรค
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดมีหนังสือ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
สงหลักฐานใหผูรองยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ประกอบมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐานที่สงมา ไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ กรรมการบริหารพรรคและเลขาธิการพรรคประชาธิปตย ไดรองเรียนตอพลตํารวจเอก
วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้งวา มีการทุจริตในการรับสมัครการเลือกตั้งโดยผูบริหาร
พรรคไทยรักไทยวาจางสนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่นจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้ง และตามคําบงการหรือ
สนับสนุนของผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทยไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบถวน มีการปลอมแปลง
เอกสาร การทําทะเบียนสมาชิกยอนหลัง การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง พฤติ ก รรมของผู บ ริ ห ารพรรคไทยรั ก ไทยสมคบกั บ พรรคประชาธิ ป ไตยก า วหน า
พรรคพัฒนาชาติไทย และผูถูกรอง เปนปฏิปกษตอระบอบประชาธิปไตย
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ไดมีคําสั่ง
ที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ แตงตั้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม คณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนสอบสวน ดังนี้
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดพิจารณาแลว จากการสอบสวนนางฐัติม า
ภาวะลี ใหถอยคําวา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญอิทธิพลไปรวมประชุมแลวกลับมาเลาให
นางฐัติมาฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณจะชวยคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งทุกพรรค พรรคละ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ ๕ คน ไดแก นายพันธมิตร ดวงทิพย นางฐัติมา พันตํารวจตรี สุขุม พันธุเพ็ง นายเรืองชัย
เรืองวิศิษฐ และนายประพันธ พรหมรัตน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช ไดนํา
ผูสมัครภาคใตมาหารือที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคและมีพลเอก ไตรรงค อินทรทัต (เสธ.ไอซ)
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มาประชุม แทน พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตลอดเวลานายไพฑูรยไดโทรศัพทคุยกับ
พลเอก ธรรมรักษ กอนกลับ พลเอก ไตรรงคบอกนางฐัติมาวาจะนําเงินมาให เวลา ๒๒ นาฬิกา พลโท
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ไดนําเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท มาใหนางฐัติมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูสมัคร
เขตพื้นที่ภาคใตไดนําหลักฐานมากรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคและใบสมัครรับเลือกตั้งกับไดแนบหนังสือ
รับรองของหัวหนาพรรคเพื่อนําไปสมัครในแตละจังหวัด นางฐัติมาไดจายเงินใหผูสมัครดังกลาว วันเดียวกัน
พลโท ผดุงศักดิ์ไดนําเงินมาใหนางฐัติมา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์
ไดนําเงินมาใหนางฐัติมาอีกจํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยพลโท ผดุงศักดิ์ขอเก็บเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ไวแลว จะนํามามอบใหในภายหลัง รวมเปนเงินที่นางฐัติมาไดรับจากพลโท ผดุงศักดิ์ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
แตผูสมัครของพรรคแทบทุกคนขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนสมาชิกพรรคไมถึงเกาสิบวันตามกฎหมาย
พัน ตํา รวจตรี สุขุ ม พัน ธุ เพ็ง ผู สมัค รสัง กัดพรรคผู ถูกร อง ให ถอยคําว า ไดรั บเงิ น คา สมัค รจาก
นายบุญอิทธิพลและนางฐัติมา ศาสตราจารยอุทัย นามวงศ ผูสมัครกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒๑
ใหถอยคําวา ไดรับเงินคาสมัครจากนางฐัติมาและนายพันธมิตร และนายบุญอิทธิพลใหถอยคําวา ณ
สิ้นป ๒๕๔๘ ผูถูกรองไมมีเงินในบัญชี แตปรากฏวาผูถูกรองสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีเลือกตั้ง
๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ๑๒๑ คน หากนับรวมจํานวนเงินเฉพาะคาสมัครยังไมรวมคาใชจายอื่น
เปน คา สมัคร ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท และยังมีค านายหนาผู สมัครภาคใต จํานวน ๔๐ คน เปน เงิ น
๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามถ อยคํ าของนางฐั ติมาเมื่อ วัน ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๔๙ เจื อสมกับคํ าให การ
ของนายไพฑูรย วา นายไพฑูรยหาผูสมัครภาคใตมาทั้งหมด ๔๐ คน ไดคานายหนาผูสมัคร คนละ
๑๐,๐๐๐ บาท การที่นางฐัติมากลับคําใหการดังกลาวในภายหลังและกลาวหาวานายสุเทพวาจางใหใสราย
พรรคไทยรักไทยและถูกบังคับขูเข็ญใหไปใหถอยคําที่กองบังคับการตํารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดสุราษฎธานี
นั้นไมมีน้ําหนักนาเชื่อถือ
คณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ได พิ จ ารณาแล ว น า เชื่ อ ว า ผู ถู ก ร อ งโดย
นายบุญอิทธิพล นางฐัติมา และนายพันธมิตร ไดรับเงิน สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของพรรค
ไทยรักไทยเพื่อเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศจริง และการที่
นายบุญอิทธิพลรับรองเอกสารการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองอัน เปน เท็จมอบใหแกผูสมัครนําไปใช
ในการสมัครรับเลือกตั้ง เปนความผิดฐานสนับสนุนผูสมัครใหกระทําการสมัครรับเลือกตั้งโดยรูวา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตนไมมีสิทธิรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหง ประมวล
กฎหมายอาญา และเปน ความผิดฐานแจงความอัน เปน เท็จแกเจาพนักงานและแจงใหเจาพนักงาน
จดขอความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ โดยมีนางฐัติมา
และนายพันธมิตร เปนผูรวมจัดทําเอกสารหนังสือรับรองอันเปนเท็จดังกลาว นายบุญอิทธิพล นางฐัติมา
และนายพันธมิตร จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบ
มาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๐๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหง ประมวล
กฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนายบุญอิทธิพล ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบ
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ใหดําเนินคดีอาญาแกนายอุทัย นามวงศ และนายสมมุติ วงศราษฎร ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สังกัดพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนางฐัติมา และนายพันธมิตรในความผิดตามมาตรา ๑๓๗
มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๔) เนื่องจากการกระทําของนายบุญอิทธิพลที่ไดออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัคร
รับเลือกตั้งนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรอง เปนการฝาฝน
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เห็นควรแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ไดพิ จารณารายงานผลการสืบสวนสอบสวนขอ เท็ จจริง ของ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แลวมีมติใหแจงผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจาก
ปรากฏหลักฐานวาผูถูกรอง โดยนายบุญอิทธิพล นางฐัติมา และนายพันธมิตร ไดรับเงินสนับสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูงของพรรคไทยรักไทย เพื่อ ใหนําไปเปน คาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ และการที่นายบุญอิทธิพล รับรองเอกสารการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
อันเปนเท็จมอบใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งนําไปใชในการสมัครรับเลือกตั้งเปนความผิดฐานสนับสนุน
ผูสมัครใหกระทําความผิดฐานสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูวาตนไมมีสิทธิรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และเปนความผิดฐานแจง
ขอความอัน เปน เท็จ แกเ จาพนัก งานและแจ งให เจา พนัก งานจดขอความอัน เปน เท็จ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ โดยมีน างฐัติม า และนายพันธมิตร เปน ผูรวมจัดทําหนังสือ
รับรองอันเปนเท็จดังกลาว นายบุญอิทธิพล นางฐัติมา และนายพันธมิตร จึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง ไดพิจารณา
ขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาว จึงสงหลักฐานพรอมสํานวน
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมาเพื่อใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน
พรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวานายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคเปน ผูแทนผูถูกรอง และนางฐัติม า
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลําดับที่ ๒ ไดรับเงินสนับสนุนจาก พลเอก ไตรรงค หัวหนานายทหาร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ ผูชวยหัวหนานายทหาร
ฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารผูใตบังคับบัญชาของ พลเอก
ธรรมรักษ ผูบริ หารพรรคไทยรั กไทยเพื่อนํ าไปเปน ค าใชจ ายในการจั ดสง ผูสมัค รรับเลือกตั้ งเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยผูสมัครพรรคไทยรักไทยหลีกเลี่ยงที่จะไมตองไดคะแนนเสียงรอยละ
๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง และนายบุญอิทธิพล และนางฐัติมาไดรวมกันจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคผูถูกรองประเภทกิตติมศักดิ์อันเปน
ความเท็จเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบหนังสือรับรองคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองติดตอกันเกินกวา
เกาสิบวัน เพื่อชวยผูสมัครพรรคไทยรักไทยหลีกเลี่ยงที่จะไมตองไดคะแนนเสียงรอยละ ๒๐ ของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ยอมแสดงวาผูถูกรองกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการ
อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอัน เปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗, ๑๓๖, ๑๔๔, ๑๔๕
๓๒๗, ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) (๓), ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๗๔, ๑๐๐ ดังนี้
๑) ใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากผูถูกรองโดยนายบุญอิทธิพล หรือบุญาบารมีภณ
หัวหนาพรรค เปนผูแทนผูถูกรอง กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญและการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
และขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
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๒) ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูกรองยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรองไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๒๖ คน แยกเปน
แบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ๑๒๑ คน ผูสมัครทุกคนเปนสมาชิกพรรค ในการ
ประชุมพรรคครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยเปนการปรับปรุงสมาชิกประเภท
กิตติม ศักดิ์ กลาวคือ รับแทนสมาชิกที่ตาย ลาออก และปรับออก เพื่อเตรียมสมาชิกลงสมัครรับ
เลือกตั้งในโอกาสหนา จํานวนสมาชิกจึงเทาเดิมไมเพิ่มไมลด ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นวา
ผูสมัครพรรคผูถูกรองขาดคุณสมบัติเพราะไมมีรายชื่อในฐานขอมูลเพิ่มลดประจําปและนายบุญอิทธิพล
หัวหนาพรรคออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครโดยมิไดทําการตรวจสอบจากทะเบียนสมาชิกพรรค
พรรคผูถูกรองเปนการไมถูกตอง สวนที่อางวา ผูถูกรองไดรับเงินสนับสนุนจากผูบริหารพรรคไทยรักไทย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งไมเปนความจริง ความจริงอาศัยเงินจากงบประมาณกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๑ บาท เปนคาใชจายสําหรับผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และ
แบบแบง เขตเลื อกตั้ ง ๕ คน รวม ๑๐ คน คา ใช จ ายนอกจากนี้ ผูส มัค รตอ งรั บผิ ด ชอบร วมกั บ
คณะกรรมการอํานวยการการเลือกตั้งของพรรค การกระทําของพรรคไทยรักไทยที่บงการวาจาง หรือ
สนับสนุน ใหพรรคการเมืองขนาดเล็กสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง และการกระทําของนายสุเทพ
ที่ตองการลมลางการเลือกตั้งและหาชองทางเอาผิดกับพรรคไทยรักไทยโดยการประสานงานของนายไทกร
ผานทางนางฐัติมา ผูถูกรองมิไดรูเห็นหรือเกี่ยวของ นางฐัติมา นายพันธมิตร นายอุทัย และนายสมมุติ
มิใชกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง คําใหการของนางฐัติมาที่วา นายบุญอิทธิพลไปประชุมแลวกลับมา
เลาใหนางฐัติมาฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ จะชวยสนับสนุนคาใชจายของพรรคการเมืองพรรคเล็กนั้น
ไมเปนความจริง นางฐัติมาและนายพันธมิตรจะไดรับเงินสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
หรือ ไม อยางใด หรือการที่น างฐัติ ม าใหข าวรวมกับพรรคประชาธิป ตยห รือ กลับ คําใหก ารว าถู ก
พรรคประชาธิปตยหลอกลวง ขมขู จางวาน เปนพฤติกรรมสวนตัวของนางฐัติมาและนายพันธมิตร
ไมเกี่ยวกับผูถูกรอง ทั้งมิใชกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรอง ผูถูกรองและนายบุญอิทธิพลไมเคยไดรับ
เงินใด ๆ จากบุคคลใด และในการประชุมพรรคผูถูกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙
ที่ประชุมพรรคไดมีมติเอกฉันทใหลบชื่อนายพันธมิตรและนางฐัติมาออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคแลว
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พยานหลักฐานตาง ๆ ที่กลาวหาผูถูกรองไมมีน้ําหนักรับฟง เมื่อการเลือกตั้งเปนการทั่วไปไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ และศาลปกครองยกเลิกเพิกถอนแลว มูลเหตุจากการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ฝาฝน
กฎหมายก็ควรยกเลิกนิรโทษกรรม ขอใหยกคํารอง
คดีสํานวนที่สาม อัยการสูงสุดยื่นคํารองวา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ผูถูกรอง
เปนพรรคการเมืองตามกฎหมาย ปจจุบันมีกรรมการบริหารพรรคจํานวน ๑๑๑ คน โดยพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีหนังสือ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๙ สงหลักฐานเพื่อขอใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเห็น วาผูถูกรองทําการฝาฝน มาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐานที่สงมานั้น ไดความวา เมื่อวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๔๙
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไดรองเรียนตอพลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
มีการสมคบระหวางผูบริหารพรรคผูถูกรอง เจาหนาที่พรรคการเมืองอื่น และเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองโดยวาจางพรรคเล็กใหลงสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๗๔
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙
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แตงตั้งอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ไดกําหนดประเด็นสอบสวนและมีมติตามประเด็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองเรียนวา มีการสมคบระหวางผูบริหารพรรคผูถูกรอง
เจาหนาที่พรรคการเมืองอื่น และเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองโดยวาจางพรรคเล็กใหลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๑.๑) กรณีกลาวหาวา พนักงานเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งปลอมแปลงแกไข
ขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองในฐานขอมูลนายทะเบียนพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อสงบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามกฎหมายลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตาง ๆ หรือไม
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดสอบสวนนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่
คอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางเลียม พงษอุดทา เจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย ประกอบพยานหลักฐานตาง ๆ
แลว ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานฟงไดวา วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายอมรวิทยไปรับแผนซีดีพรอม
ท.พ.๖ และเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท จากนายบุญทวีศักดิ์ แลวไดนําขอมูลจากแผนซีดี ที่ไดรับมาดังกลาว
เพิ่มเขาไปในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันรุงขึ้น แตนายอมรวิทยมิใชเจาพนักงาน
การกระทําของนายอมรวิทย จึงเปนความผิดตามมาตรา ๒๖๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา สวนนายบุญทวีศักดิ์
ถือวาเปนตัวการรวมหรือสนับสนุนใหนายอมรวิทยจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลพรรคการเมือง
จึงเปนความผิดตามมาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นวา ควรรองทุกขดําเนินคดีอาญาแก
นายอมรวิทย ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ และตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาทัณฑทางวินัยแกนายอมรวิทย
๑.๒) กรณีกลาวหาวา การกระทําของพนักงานเจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ดังกลาวเกิดจากการสมคบกันกับผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองกับพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองกับ
พรรคแผนดินไทยหรือไม
๑.๒.๑) กรณีพรรคพัฒนาชาติไทย คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแลวฟงไดวา ปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายชวการ โตสวัสดิ์
ไดรับการติดตอจากนายพงษศ รี ศิวาโมกข นายทวี สุวรรณพัฒน และนายตอย ไมทราบนามสกุล
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คนสนิท พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหหาผูสมัครลงรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรค
ผูถูกรองคาดวาจะไดคะแนนไมถึงรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น นายชวการ
ไดติดตอ นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรคพัฒนาชาติไทยใหจัดหาผูสมัคร ตอมานายสุขสันต
ไดประสานพรรคการเมือง ๓ พรรค ไดแก พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคธัมมาธิปไตย
วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ นายพงษศ รีบอกนายชวการไปพบพลเอก ธรรมรักษ ที่พรรคผูถูกรอง
ถนนเพชรบุรีตัดใหม เมื่อพบ พลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ รักตพงษไพศาล แลวไดพูดคุย
ตกลงวาจะทําการตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมืองกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบ
๙๐ วัน หรือ เรี ย กว า การตั ด ต อพั น ธุ ก รรมโดยถอดชื่อ สมาชิก พรรคบางคนออกจากบั ญ ชีร ายชื่ อ
สมาชิกพรรค แลวนํารายชื่อผูท่ีจะสงลงสมัครเขาไปแทนโดยใชหมายเลขและวันสมัครสมาชิกพรรค
เดิม ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ วัน ที่ ๓ มีน าคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายชวการ
นายทวี นายพงษศรี และนายตอยไดเดิน ทางไปที่กระทรวงกลาโหม พลเอก ธรรมรักษ ไดเรียก
นายทวีเขาไปในหอง แลวนายทวีกลับออกมาพรอมกับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท มอบใหนายชวการนําไปให
นายบุญทวีศักดิ์เปนคาสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ วันที่ ๔ และ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการ
ติดตอหาผูสมัครโดยใชโรงแรมกานตมณี เปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี
นําเงินมาใหแลว แบงใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๘ ซอง และมอบใหผูสมัคร ๓๓ คน
จํานวน ๓๓ ซอง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท มาใหนายชวการแลว
นายชวการโอนไปเขาบัญชีของนายสุขสัน ต ที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม
นายสุขสันตไดใหนางมณทิราพร พิมพจันทร กับนายสายันต เจียมสวัสดิ์ จัดทําเอกสารการรับสมัคร
และนําขอมูลจากแผนซีดีในสวนเลขสมาชิกพรรค วันเดือนปการเปน สมาชิกพรรคมาลงในหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคการเมือง แลวใหนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย
ลงชื่อรับรองเพื่อเปน หลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ขอเท็จจริงดังกลาวมีพยานใหถอยคํ า
สอดคลองกับถอยคํ าของนายชวการ โดยในชวงการสมัครรับเลือกตั้งพรรคพัฒนาชาติไทยไมมีเงิ น
นาเชื่อวาพรรคพัฒนาชาติไทยโดย นายบุญทวีศักดิ์ นายชวการ และนายสุขสันต ไดรับเงินสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองเพื่ อใหจัดสงผูสมั ครรับเลือกตั้งในพื้น ที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
การที่น ายชวการและผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองตกลงที่จะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย โดยมีนายสุขสันตเปนผูดําเนินการและนายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรอง
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การเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จมอบใหนายชวการ นายอํานาจ รอดชวย นายดิเรก หนูสาย และนายวิรัตน
ตรีโชติ ซึ่งไมมีคุณสมบัติรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญ นําไปสมัครรับเลือกตั้ง
นายชวการ นายอํานาจ นายดิเรก และนายวิรัตน จึงมีความผิดตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และ
มาตรา ๒๖๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนนายบุญทวีศักดิ์
และนายสุขสันต มีความผิดตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓
หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓
หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นสรุปไดดังนี้
(๑) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนายบุญทวีศักดิ์ใ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ใหรอ งทุก ขดํา เนิน คดีอาญาแกน ายสุข สัน ตใ นความผิ ดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖
และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ให ร อ งทุ ก ข ดํา เนิ น คดี อ าญาแก น ายชวการในความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
(๔) ใหดําเนินคดีอาญาแกนายอํานาจ นายดิเรก และนายวิรัตน ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร พรรคพัฒนาชาติไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
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(๕) เนื่องจากการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทยไดออกหนังสือรับรอง
อันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะ
ตัวแทนพรรคพัฒนาชาติไทย การกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็น ควรแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐาน
เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๒.๒) กรณีพ รรคแผ น ดิ น ไทย คณะอนุ กรรมการสืบ สวนสอบสวนข อ เท็ จจริ ง
ไดพิจารณาแลวจากการสอบสวนนางฐัติมา ภาวะลี ใหถอยคําวา วัน ที่ ๒๗ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๙
นายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคแผนดินไทย ไปรวมประชุมแลวกลับมาเลาใหนางฐัติมาฟงวา
พันตํารวจโท ทักษิณจะชวยคาใชจายในการลงสมัครทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ พรรคแผน ดินไทยสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน ไดแ ก
นายพันธมิตร ดวงทิพย นางฐัติมา พันตํารวจตรี สุขุม พันธุเพ็ง นายเรืองชัย เรืองวิศิษฐ และนายประพันธ
พรหมรัตน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช ไดนําผูสมัครภาคใตมาหารือที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งของพรรคแผนดินไทย และมีพลเอก ไตรรงค อินทรทัต (เสธ.ไอซ) มาประชุมแทนพลเอก ธรรมรักษ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ตลอดเวลานายไพฑูรยไดโทรศัพทคุยกับพลเอก ธรรมรักษ กอนกลับพลเอก ไตรรงค
บอกนางฐัติมาวาจะนําเงินมาให เวลา ๒๒ นาฬิกา พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ไดนําเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ของผูสมัครภาคใตมาใหนางฐัติมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูสมัครเขตพื้นที่ภาคใตไดนําหลักฐาน
มากรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคแผนดินไทยและใบสมัครรับเลือกตั้งกับไดแนบหนังสือรับรองของ
หัวหนาพรรคเพื่อนําไปสมัครในแตละจังหวัด นางฐัติมาไดจายเงิน ใหผูสมัครดังกลาว วันเดียวกัน
พลโท ผดุงศักดิ์ไดนําเงินมาใหนางฐัติมา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์
ไดนําเงินมาใหนางฐัติมาอีกจํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยพลโท ผดุงศักดิ์ขอเก็บเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ไวแลวจะนํามามอบใหในภายหลัง รวมเปนเงินที่นางฐัติมาไดรับจากพลโท ผดุงศักดิ์ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
แตผูสมัครของพรรคแทบทุกคนขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนสมาชิกพรรคไมถึงเกาสิบวันตามกฎหมาย
พันตํารวจตรี สุขุม พัน ธุเพ็ง ผูสมัครสังกัดพรรคแผนดิน ไทย ใหถอยคําวา ไดรับเงินคาสมัครจาก
นายบุญอิทธิพลและนางฐัติมา ศาสตราจารยอุทัย นามวงศ ผูสมัครกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒๑
ใหถอยคําวา ไดรับเงินคาสมัครจากนางฐัติมาและนายพันธมิตร และนายบุญอิทธิพลใหถอยคําวา ณ
สิ้นป ๒๕๔๘ พรรคแผนดินไทยไมมีเงินในบัญชี แตพรรคแผนดินไทยสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
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บัญชีเลือกตั้ง ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ๑๒๑ คน หากนับรวมจํานวนเงิน เฉพาะคาสมัคร
ยังไมรวมคาใชจายอื่นเปนคาสมัคร ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท และยังมีคานายหนาผูสมัครภาคใต จํานวน
๔๐ คน เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามถอยคําของนางฐัติมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เจือสมกับ
คําใหการของนายไพฑูรยวา นายไพฑูรยหาผูสมัครภาคใตมาทั้งหมด ๔๐ คน ไดคานายหนาผูสมัคร
คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท การที่น างฐัติม าใหถอยคํากลับคําใหการดังกลาวในภายหลังและกลาวหาวา
นายสุเทพวาจางใหใสรา ยพรรคผูถูกรองและถูกบังคับขูเข็ญใหไปใหถอยคําที่กองบังคับการตํารวจภูธร
ภาค ๘ จังหวัดสุราษฎรธานีนั้นไมมีน้ําหนักนาเชื่อถือ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดพิจารณาแลว นาเชื่อวาพรรคแผนดินไทย
โดยนายบุญอิทธิพล นางฐัติมา และนายพันธมิตร ไดรับเงินสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของพรรค
ผูถูกรองเพื่อเปน คาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้น ที่ตาง ๆ ทั่วประเทศจริง และการที่
นายบุญอิทธิพลรับรองเอกสารการเปนสมาชิกพรรคแผนดินไทยอันเปนเท็จมอบใหแกผูสมัครนําไปใช
ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนความผิดฐานสนับสนุนผูสมัครใหกระทําการสมัครรับเลือกตั้งโดยรูวาตน
ไมมีสิทธิรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
และเปนความผิดฐานแจงความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานและแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ โดยมีน างฐัติมา และนายพัน ธมิตร
เปนผูรวมจัดทําเอกสารหนังสือรับรองอันเปนเท็จดังกลาว นายบุญอิทธิพล นางฐัติมา และนายพันธมิตร
จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ และ
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนายบุญอิทธิพลในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบ
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
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(๒) ใหดําเนินคดีอาญาแกนายอุทัย นามวงศ และนายสมมุติ วงศราษฎร ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สังกัดพรรคแผนดินไทย ตามมาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) ใหรองทุกขดําเนินคดีอาญาแกนางฐัติมา และนายพันธมิตรในความผิดตามมาตรา ๑๓๗
มาตรา ๒๖๗ ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๔) เนื่องจากการกระทําของนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคแผนดิน ไทยที่ไดออกหนังสือ
รับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําในฐานะ
ตัวแทนพรรคแผนดิน ไทย เปนการฝาฝน มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นควรแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอไป
เรื่องที่ ๒ กรณีนายชินวรณ บุญยเกียรติ กับพวก รองเรียนวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๕, ๘ และ ๙ สังกัดพรรคพัฒนาชาติไทย
ซึ่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดประกาศใหเปน ผูสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราชไปแลว ปรากฏวาไมมีชื่อในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบป
ปฏิทินที่ผานมา
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดพิจารณาแลวเห็นวา จากการตรวจสอบฐานขอมูล
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ปรากฏวาฐานขอมูลของพรรคพัฒนาชาติไทยไดถูกแกไขเปลี่ยนแปลง
รายชื่อสมาชิกพรรคโดยใชเลขที่และวันรับสมัครเปนสมาชิกพรรคเดิม แลวนําชื่อคนใหมใสแทนชื่อ
คนเดิมมีจํานวน ๖๑ คน และในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ไดลงสมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพัฒนาชาติไทย
โดยมีชื่อนายอํานาจ รอดชวย นายวิรัตน ตรีโชติ และนายดิเรก หนูสาย อยูดวย นายอํานาจ นายวิรัตน
และนายดิเรก จึงเปนบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง
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เรื่องที่ ๓ กรณีนายณัฏฐประชา เกื้อสกุล ผูสมัครรับเลือกตั้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
ที่ ๓ ขอใหตรวจสอบการเปนสมาชิกภาพของพรรคผูถูกรอง คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบขอเท็จจริง
ไดพิจารณาแลวเห็นวา นายณัฏฐประชาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เรื่องที่ ๔ กรณีผูถูกรอง คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เห็นวาจากขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานนาเชื่อวาผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองไดกระทําการตามขอรองเรียน จึงเห็นควร
แจงขอกลาวหาบุคคลที่เกี่ยวของและทําการสืบสวนสอบสวนตอไป
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติตามประเด็นที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเสนอ
ดังกลาวโดยเฉพาะเรื่องที่ ๔ เกี่ยวกับกรณีผูถูกรอง ดังนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา จากรายงานการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีการพาดพิงถึง
สมาชิกพรรคผูถูกรองหลายคน จึงมีมติใหคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไปสอบสวนพยาน
เพิ่มเติมในสวนที่พาดพิงทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน แลวเสนอความเห็นวาบุคคลดังกลาวเปน
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองหรือไม และมีความผิดอยางไรหรือไม
คณะอนุ กรรมการสื บสวนสอบสวนขอ เท็จจริงไดทํ าการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติ มและมี
ความเห็นโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ผูถูกรองมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการวาจางหรือใหเงินสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น
ใหลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเปน การทั่วไปเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยง
ที่จะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือไม
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดพิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในเรื่องรองเรียนเรื่องที่ ๑ ดังกลาว ทั้งพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผน ดินไทยตางไมมีเงินที่จะ
สนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง แตก็ไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคของตน ขอเท็จจริง
จึงฟงไดวา พรรคพัฒนาชาติไทยไดรับการสนับสนุนเงินหรือไดรับการวาจางจากพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ผูบริหารระดับสูงพรรคผูถูกรองเพื่อใหสงคนสมัครรับเลือกตั้ง และพรรคแผนดินไทย
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ไดรับการสนับสนุนเงินหรือไดรับการวาจางจากพลเอก ธรรมรักษ ผูบริหารระดับสูงพรรคผูถูกรอง
เพื่อใหสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จริง ตามคํารองเรียน
ประเด็นที่ ๒ บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียนดังตอไปนี้มีความผิดหรือไม อยางไร
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เห็นวา พลเอก ธรรมรักษ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม และดํารงตําแหนงเปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรอง ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวน
สอบสวนปรากฏวา พลเอก ธรรมรักษ เปนเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงโดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทํา
การใด ๆ เพื่ อ เป น คุ ณ หรื อเป น โทษแก ผูส มั ค รหรื อ พรรคการเมื อ งเป น ความผิ ด ตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยใหเงินสนับสนุน แกพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยเพื่อเปน
คาใชจายแกผูสมัครรับเลือกตั้งของทั้งสองพรรคในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตลงแขงขันกับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดวยการ
ตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกพรรคกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน หรือที่เรียกวา
ตัดตอพันธุกรรม โดยผูถูกรองไดประโยชนจากการกระทําดังกลาว จึงถือวาเปนการกระทําในนาม
ของผู ถู ก ร อ งเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจปกครองประเทศโดยมิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน การกระทําดังกลาวอาจเปนภัยตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีความผิดฐาน
สนับสนุนผูที่รูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งมี
ความผิดฐานเปนผูใชใหบุคคลอื่นปลอมแปลงเอกสารตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๘๔
แหงประมวลกฎหมายอาญา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ส ว นนายพงษ ศั ก ดิ์ ดํ า รงตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมและดํ า รงตํ า แหน ง
รองเลขาธิ ก ารพรรคผูถู ก ร อง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ไ ด จ ากการสื บสวนสอบสวนปรากฏว าได รว มอยู ด ว ย
ตลอดเวลาในระหวางที่พลเอก ธรรมรักษ พูดคุยกับนายชวการ นายพงษศรี นายทวี และนายธีรชัย
หรือตอย เพื่อวางแผนตกลงกัน วาจะทําการตัดตอขอมูลการเปน สมาชิกพรรคกรณีที่มีผูสมัครเปน
สมาชิกพรรคไมครบ ๙๐ วัน ที่เรียกวาตัดตอพันธุกรรมดังกลาว พฤติการณถือเปนการรวมกระทําหรือ
กอสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจปกครองประเทศโดยมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ ขณะเดียวกัน การกระทําดังกลาวอาจเปน ภัยตอความมั่น คง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และมีความผิดฐานเปน เจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ
เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง เปนความผิดตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
และมีความผิดฐานสนับสนุนผูที่รูอยูแลววาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
รวมทั้งมีความผิดฐานเปนผูใชใหบุคคลอื่นปลอมแปลงเอกสารตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
การที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ไดรวมกันสนับสนุนใหมีการตัดตอขอมูลการเปนสมาชิก
พรรคพัฒนาชาติไทยซึ่งเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน และรวมกันใหเงินสนับสนุน
แกพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยเพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
ลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีจะไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งไมถึงรอยละ
ยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น สําหรับพรรคพัฒนาชาติไทย มีนายทวี คนสนิทพลเอก ธรรมรักษ
เปนตัวแทน สวนพรรคแผนดินไทยมีพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ผูใตบังคับบัญชาพลเอก
ธรรมรักษเปนตัวแทนนั้น เห็นวา พลเอก ธรรมรักษมีตําแหนงรองหัวหนาพรรคผูถูกรองและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์ มีตําแหนงรองเลขาธิการพรรคผูถูกรองและรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ถือวาตางเปนผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรอง เงินที่ใหการสนับสนุนดังกลาว
ก็เปนเงินจํานวนมาก ประกอบกับผลที่ไดรับก็เปนประโยชนแกผูถูกรอง ดังนี้ จึงฟงไมไดวาเปนการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

กระทําในฐานะสวนตัว แตมีหลักฐานควรเชื่อวาเปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรอง มีผลผูกพัน
เสมือนเปนการกระทําของผูถูกรอง คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง จึงมีมติเปนเอกฉันท
วาสมควรแจงขอกลาวหาแกพันตํารวจโท ทักษิณ รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรอง
และดําเนินการสืบสวนสอบสวนตอไปตามลําดับ
พลตํารวจเอก วาสนา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดพิจารณาขอเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณประกอบความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวแลว เห็น พองดวยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงดั งกลาวและไดสงหลักฐานพรอมสํา นวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เพื่อ ใหผูรอ ง
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองไดมีคําสั่งอัยการสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ฯ พิจารณาแลวเสนอความเห็นพองดวยกับ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง
ดังกลาวโดยเห็นวา ผูถูกรองมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ที่วาจางหรือใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทย และการกระทําของพลเอก ธรรมรักษ ที่วาจางหรือใหเงิน
สนับสนุนพรรคแผนดินไทยจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรอง
ในเขตเลือกตั้งที่พรรคฝายคานเคยลงสมัครเพื่อจะไดไมตองเกิดปญหากรณีที่ผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ โดยมีเหตุควรเชื่อวาการกระทําของ
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์เปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรอง อันมีผลผูกพันเสมือนเปน
การกระทําของผูถูกรอง ทั้งนี้ ไมจําตองสอบสวนหรือเรียกตัวผูบริหารผูถูกรองมาใหการหรือชี้แจงเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาเทานั้น ถาพิจารณาแลวเห็นสมควร
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถดําเนิน การดังกลาวตอไปได ดังนั้น การกระทําของผูถูกรอง
ดังกลาวจึงถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองพิจารณาพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมืองสงมาแลวเห็นวา
๓.๑) เมื่อระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลา
ที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ
กรณีพรรคแผนดินไทย ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน นางฐัติมา ภาวะลี พยานใหการวา
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคผูถูกรอง ไดแจงกับ
นายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคแผนดินไทย วาจะชวยคาใชจายในการลงสมัครทุกพรรค พรรคละ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อันทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ธรรมรักษ) พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม นายทหารคนสนิทพลเอก ธรรมรักษ ไดม อบเงิน คาใชจาย ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ใหแ ก นางฐั ติมาสมาชิกและผู ประสานพรรคแผ นดินไทยเพื่ อเปน คาใช จายในการสงผูสมัครเลือกตั้ ง
แบบแบงเขตลงแขงขัน กับผูสมัครของพรรคผูถูกรองเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่
ลงสมัครเพียงคนเดียวแลวไดคะแนนไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมา
ระหวางวัน ที่ ๕ ถึงวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ ไดมอบเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ใหนางฐัติมา เพื่อเปนคาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคแผนดินไทยในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติม
อีก ๑๗ คน และในวัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุง ศักดิ์ ไดมอบเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท
ใหน างฐัติม าอีกเพื่อเปน คาใชจา ยสําหรับผูสมัครรั บเลือกตั้ง รวมเงิน ที่น างฐัติม าไดรับจากพลเอก
ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง เงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
กรณีพรรคพัฒนาชาติไทย ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองหัวหนาพรรคผูถูกรองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองและรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งทั้งสองเปนกรรมการบริหารระดับสูง
ของพรรคผูถูกรอง ไดรวมกันใหเงินสนับสนุนแกพรรคพัฒนาชาติไทยเพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
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เลือกตั้งแบบแบงเขตลงแขงขัน กับผูสมัครเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองได
คะแนนเลือกตั้งไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรี
ศิวาโมกข และนายธีรชัย หรือตอย จุลพัฒน คนสนิทพลเอก ธรรมรักษ เปนตัวแทนติดตอมอบเงิน
ใหกับนายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยหลายครั้งโดยเริ่มติดตอที่ทําการพรรคผูถูกรอง
เพื่อใหตัดตอขอมูลการเปนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน
ใหครบเกาสิบวันและมอบเงินคาใชจายใหสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยไปสมัครรับเลือกตั้งแขงขันกับ
พรรคผูถูกรองในเขตเลือกตั้งที่มีพรรคผูถูกรองสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศ
ผลการเลือกตั้งกรณีไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงในเขตนั้น ๆ โดยพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดรวมกับนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย
หรือตอย มอบเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการ ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
เพื่อนําไปใหนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย จายเปนคาสมัครรับเลือกตั้งของ
สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีคนสนิทพลเอก ธรรมรักษ ไดนําเงิน
มาใหนายชวการนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ครั้ง ไดจํานวน ๕๐ ซอง และมอบให
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันในระหวางผูรวมงาน วันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวียังไดมอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
เลือกตั้งนําไปจายเปน คาสมัครใหกับผูสมัครพรรคพัฒนาชาติไทย จํานวน ๗ คน และใหผูสมัคร
นําหลักฐานสําเนาใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครสงมาเพื่อรวบรวมใหนายชวการนําไปรับ
เงิน จากพลเอก ธรรมรักษ แตน ายชวการและนายสุขสัน ตไมไดรับเงิน ดังกลาวจึงแจงขอมูลใหแ ก
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูรองเรียนทราบ
การกระทํ าของพลเอก ธรรมรั กษ และนายพงษ ศั ก ดิ์ กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ ง
ซึ่งเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่จัดการบริหารทรัพยสินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ และเปนการกระทําเพื่อประโยชนของ
ผูถูกรองในการที่สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
คนเดียวในแตละเขต โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งในจังหวัดภาคใตและพรรคผูถูกรองไมเคยไดรับ
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมากอนจึงไดมีการวาจางผูสมัครพรรคการเมืองอื่นลงแขงขันเพื่อหลีกเลี่ยง
การไมประกาศผลในกรณีที่ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น
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อันเปนการดําเนินกิจการทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนอันตรายตอความมั่นคง
ของรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๓.๒) เมื่อวัน ที่ ๖ และวัน ที่ ๗ มีน าคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ
หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย ไดรับเงิน ตามขอ ๓.๑ แลว นายบุญทวีศักดิ์ไดรวมกับนายสุขสัน ต
ชัยเทศ ผูอํานวยการพรรคพัฒนาชาติไทย และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ซึ่งไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเนื่องจากเปน สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยไมครบเกาสิบวัน โดยแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย โดยใชเลขที่และวันรับสมัครเปนสมาชิกพรรคเดิมแลวนําชื่อและสกุล
ของสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยคนใหมใสแทนชื่อและสกุลคนเดิมมีจํานวนทั้งหมด ๖๑ คน ในจํานวนนี้
มี ๒๑ คน ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคพัฒนาชาติไทย การกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเห็นชอบตามความเห็น
ของอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหรอ งทุกขดําเนินคดีแกนายอมรวิทย กับผูรวมกระทําผิด
ทุกคนและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนายอมรวิทยแลว
การกระทําดังกลาวของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์กรรมการบริหารระดับสูงและในฐานะ
ตัวแทนพรรคผูถูกรองกระทําการเพื่อประโยชนของพรรคผูถูกรองโดยรวมกัน ใหเงิน สนับสนุน แก
พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครเลือกตั้งแบบแบงเขต
ลงแขงขันกับผูสมัครเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง และไดรวมกันสนับสนุนใหมีการตัดตอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการเปนสมาชิกของพรรคพัฒนาชาติไทยที่เปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน
อันเปนการชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการปลอมเอกสารเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ และเปนการกระทําอัน เปน ภัยตอ
ความมั่น คงของรัฐ หรือ ขัดต อกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศี ลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามมาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗, ๑๓๖, ๑๔๔, ๑๔๕, ๓๒๗
๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) (๓)
๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๗๔, ๑๐๐ ดังนี้
๑) ใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากผูถูกรองโดยพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล กรรมการบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรอง และในฐานะตัวแทน
พรรคผูถูกรอง กระทําการอันมีลักษณะเปนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๒) ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูก รองยื่น คําชี้ แ จงขอ กลา วหาวา ผูถูก รอ งเป น พรรคการเมื องมี กรรมการบริห ารพรรค
๑๑๙ คน โดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ เปนหัวหนาพรรค การบริหารและดําเนินการทั่วไปของผูถูกรอง
เปน ไปตามขอบังคับของผูถูกรอง และการเตรียมการเลือกตั้ง ผูถูกรองไดตั้งคณะทํางานเตรียมการ
เลือกตั้ งอยา งชัดเจน ดั งนี้ (๑) กรุงเทพมหานคร มีคุ ณหญิงสุ ดารัต น เกยุราพั น ธุ เปน ประธาน
คณะทํางาน (๒) ภาคกลาง มีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม เปน ประธานคณะทํางาน (๓) ภาคเหนือ
มีนางเยาวภา วงศสวัสดิ์ เปนประธานคณะทํางาน (๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพลเอก ธรรมรักษ
เปนประธานคณะทํางาน (๕) ภาคใต มีนายวันมูหะมัดนอร มะทา เปนประธานคณะทํางาน การเลือกตั้ง
เปน การทั่วไปเมื่อป ๒๕๔๔ และป ๒๕๔๘ สมาชิกผูถูกรองไดรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อรวม ๒๔๘ คน และ ๓๗๗ คน ตามลําดับ และ
ผลจากการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนับตั้งแตมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การบริหารพรรคของผูถูกรองไดจัดวางระบบใหเปน ไปตามกฎหมายและขอบังคับ
อยางเครงครัด เพราะผูถูกรองเปน พรรคการเมืองขนาดใหญแ ละมีสมาชิกถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน
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กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดจะดําเนินการในนามของผูถูกรองเพื่อจัดการนอกเหนือจากที่ตน
มีหนาที่รับผิดชอบไมได โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติเกี่ยวกับการเลิกหรือยุบพรรคการเมืองไว ๕
มาตรา คื อ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๑๘ (๙) และมาตรา ๓๒๘ (๒)
บทบัญญัติดังกลาวนี้มิไดใหอํานาจในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของพรรคการเมืองดวยการใหเลิกหรือยุบดวยเหตุใดหรือกระบวนการใดก็ได การที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ กําหนดการกระทําของพรรคการเมือง
ที่อาจถูกสั่งยุบไวถึง ๔ เหตุ มีกรณีเฉพาะเหตุตามมาตรา ๖๖ (๑) ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง สวนเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) กําหนดเกินเลยจากรัฐธรรมนูญ ทัง้ เกินความจําเปน
และกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๗ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และเมื่อเปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง แตกลับไมไดระบุบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
จํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ไว สวนมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังกําหนดหลักเกณฑดําเนินการที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ผูรองจึงอางเหตุตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองไมได
มูลเหตุที่น ายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งกลาวหาวามี
การทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้งนั้น เนื่องจากผูถูกรองเปนพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนนิยมจาก
ประชาชนเปนสวนมากจนชนะการเลือกตั้งติดตอกัน ๒ ครั้ง ทําใหพรรคประชาธิปตยวิตกกังวลที่
จะหมดโอกาสชนะการเลือกตั้ง ประกอบกับมีกลุมบุคคลที่ไมพอใจผูถูกรองไดรวมตัวกันตั้งขบวนการ
ลมลางรัฐบาลโดยเปดปราศรัยโจมตีผูถูกรองและพันตํารวจโท ทักษิณ พรรคประชาธิปตยไดกําหนด
ยุทธศาสตรทางการเมืองมุงทําลายความเชื่อมั่น และความเชื่อถือของประชาชนที่มีตอพันตํารวจโท
ทักษิณ โดยเรียกวา “ระบอบทักษิณ” และใหระบอบทักษิณเปนที่จงเกลียดจงชังของประชาชน เพื่อหวังให
พันตํารวจโท ทักษิณ ยุติบทบาททางการเมือง พรรคประชาธิปตยกับองคกรและบุคคลบางกลุมที่เปน
ปฏิปกษกับพันตํารวจโท ทักษิณ ไดวิพากษวิจารณการบริหารของพันตํารวจโท ทักษิณ โดยไมเปนธรรม
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และปราศจากความจริง เพื่อปลุกกระแสตอตานพันตํารวจโท ทักษิณ ทําใหเกิดการชุมนุมเรียกรองขยายตัว
ไปอยางกวางขวาง แมภายหลังการยุบสภาเพื่อคืนอํานาจใหประชาชน พรรคประชาธิปตยยังไดกระทําการ
เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยรวมกับ
พรรคชาติไทยและพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นใหสาธารณชน
เชื่อวาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จะไมมีการเลือกตั้ง ทั้งไดกระทําการตอตานหลายรูปแบบ เชน
ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคหลายคนรวมกันปราศรัยใสรายและจูงใจใหประชาชนเขาใจผิดในคะแนนนิยม
ของพันตํารวจโท ทักษิณ และสมาชิกพรรคผูถูกรองซึ่งสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศและชักชวนใหผมู สี ทิ ธิ
เลือกตั้งไมลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทักษนัย กี่สุน สมาชิกพรรคประชาธิปตย และอดีตผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายสาทิตย
วงศหนองเตย สมาชิกพรรคประชาธิปตย วาจางบุคคลซึ่งไมมีคุณสมบัติรับเลือกตั้งใหไปสมัครรับ
เลือกตั้งที่จังหวัดตรังแลวบิดเบือนวาผูถูกรองเปนผูวาจาง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ นายชินวรณ
บุณยเกียรติ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย นายไทกร พลสุวรรณ คนสนิทนายสุเทพ นายชวการ
นายสุขสันต สมาชิกพรรคประชาธิปตยกับพวก ไดรวมกันวาจางนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนา
พรรคพัฒนาชาติไทย ใหยุติการสงผูสมัครรับเลือกตั้งและใสราย พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองวาวาจางพรรคพัฒนาชาติไทยสงผูสมัครรับเลือกตั้ง แตนายบุญทวีศักดิ์
ไมตกลง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ นายไทกร ตัวแทนของนายสุเทพไดวาจางนายวรรธวริทธิ์
ตันติภิรมย หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา จัดใหมีการแถลงขาวใสรายนายสุวัจน ลิปตพัลลภ กรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองและเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดวยความเท็จวาเปนผูวาจาง และวันที่
๙ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งใหมในจังหวัดสงขลา
นายถาวร เสนเนียม นายวินัย เสนเนียม นายวิรัตน กัลยาศิริ นายเจือ ราชสีห และนายประพร เอกอุรุ
คนสนิทนายไตรรงค สุวรรณคีรี รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ขัดขวางมิใหผูสมัครพรรคประชาธิปไตย
กาวหนาสมัครรับเลือกตั้ง
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมเคยแจงใหผูถูกรองหรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ
หรือนายพงษศักดิ์ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน เพียงแตรับฟงพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปตย
จัดทําและนําไปมอบใหฝายเดียว แลวสรุปความเห็นเสนอตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง การสืบสวน
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สอบสวนจึงไมชอบดวยขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และ
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
แมประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลสรุปการสืบสวนสอบสวน
เพิ่มเติม ประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ไมเปดโอกาสใหผูถูกรอง
ชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานรวมทั้งไปใหถอยคํา ทั้ง ๆ ที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงไดเสนอความเห็นไวในสรุปผลการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีมติวาสมควรแจงขอกลาวหา
แกพันตํารวจโท ทักษิณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองและดําเนินการสืบสวน
สอบสวนตอไปตามระเบียบ ที่ผูรองอางวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ไปใหถอยคําแลวนั้น
บุคคลทั้งสองไมใชหัวหนาพรรคไมไดเปนผูแทนผูถูกรอง การไปใหถอยคําของบุคคลทั้งสองเปนเพียง
การรับเชิญไปในฐานะพยานไมใชในฐานะผูแทนผูถูกรอง สวนที่ปรากฏตามสื่อมวลชนวาพันตํารวจโท
ทักษิณใหสัมภาษณปฏิเสธวาผูถูกรองไมเกี่ยวของกับกรณีการรองเรียน ก็เปนเรื่องการใหสัมภาษณ
โดยยังไมทราบขอเท็จจริงมิใชเปนการใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งกอนประธานกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจะสงเรื่องใหผูรอง คณะกรรมการการเลือกตั้งไมไดมี
การประชุมและลงมติวินิจฉัย รวมทั้งไมมีการทําคําวินิจฉัยชี้ขาดคํารองเรียนเปนหนังสือและลงลายมือชื่อ
ของกรรมการการเลือกตั้งทุกคน ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งผูรองมีหนังสือทวงติงนายทะเบียนพรรคการเมือง
นายทะเบียนพรรคการเมืองก็มิไดขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมพิจารณาและลงมติความผิด
ของผูถูกรอง ผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารอง
ผูถูกรองไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา แตมีขบวนการที่นําเอาการกระทําของบุคคลอื่นมาบิดเบือน
ใสรายวาเปนการกระทําของผูถูกรอง โดยขมขูและจางวานพยานกับสรางพยานหลักฐานเท็จปรักปรํา
ผูบริหารของผูถูกรองและพันตํารวจโท ทักษิณ
(๑) เรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย
หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไมใชการกระทําของผูถูกรอง ผูถูกรองและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองไมมีสว นเกี่ยวของหรือ รูเห็น เมื่อพรรคประชาธิปต ย พรรคชาติไ ทย และพรรคมหาชน
ไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ยอมเปนโอกาสของพรรคอื่นที่จะไดรับการเลือกตั้งและเปนมูลเหตุจูงใจให
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พรรคการเมืองบางพรรคแกไขขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของตน การแกไขขอมูลสมาชิกดวยวิธีดังกลาว
มิไดกระทําในการเลือกตั้งครั้งนี้เปนครั้งแรก นายสุขสันต ผูอํานวยการเลือกตั้งพรรคพัฒนาชาติไทย
ไดใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา นายสุขสันตเคยดําเนินการดังกลาวมากอนแลว
ในการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๘ นายสุขสันตแมเปนผูอํานวยการเลือกตั้งพรรคพัฒนาชาติไทย แตยังเปน
สมาชิกพรรคประชาธิปตย ทั้งยังเคยสมัครรับเลือกตั้งในนามสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อป ๒๕๓๘
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคําเตย จังหวัดนครพนม เมื่อป ๒๕๔๘ นายสุขสัน ต
ไดกลาวอางประสบการณทางการเมืองที่มีความสัมพันธกับพรรคประชาธิปตยมาโดยตลอด คําใหการ
ของนายสุขสัน ตแ ละนายสายัณหตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงแตกตางกัน กลาวคือ
นายสายัณหใหการวา นายสุขสันตขอใหนายสายัณหชวยจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งภาคใต
ทั้งหมด มิใชใหชวยแกไขหรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ซึ่งเปนคนละเรื่อง
คนละขั้นตอนกัน ทั้งคําใหการของนายสุขสันตในเรื่องการนําแผนดิสกจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมาแกไขขอมูลแลวนายบุญทวีศักดิ์นําไปคืนเพื่อนําไปบันทึกในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูล
สมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒ นาฬิกาเศษ ขัดกับคําใหการ
ของนายอมรวิทย และรายการตรวจสอบขอมูลของพรรคพัฒนาชาติไทยป ๒๕๔๘ ของอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่พบวา ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยระบุวา
มีการบันทึกเปลี่ยนแปลงขอมูล ๒ ครั้ง ครั้งแรก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๒๒ นาฬิกา
(10:22:16 a.m.) เปนการบันทึกขอมูลจากแผนซีดีที่พรรคพัฒนาชาติไทยนําสงรายงานจํานวนสมาชิก
เพิ่มหรือลดในรอบป ๒๕๔๘ ครั้งสุดทาย วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา (3:43:08 p.m.)
เปน การบันทึกเปลี่ยนแปลงขอมูลจากแผนซีดีใหมที่ไดรับมาจากนายบุญทวีศักดิ์ สอดคลองตรงกับ
คําใหการของนายอมรวิทย คําใหการของนายสุขสันตจึงไมมีน้ําหนัก ตามคํารองที่อางวา มีการติดตอ
จะใหเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตนายชวการ
ใหการวา เพิ่งไปพบพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ที่สํานักงานของผูถูกรองครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ ขอเท็จจริงจึงฟงไมไดวาพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์มีสวนรวมในการกระทํา
ดังกลาว ชวงนายบุญทวีศักดิ์ติดตอใหน ายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงขอมูลตั้งแตปลายเดือ นกุม ภาพัน ธ
๒๕๔๙ ไมปรากฏวานายชวการมีสวนรวมในเรื่องนี้แตอยางใด และตามคําใหการของนายบุญทวีศักดิ์
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไดใหการวา เพิ่งรูจักนายชวการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยคําแนะนํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ของนายสุขสันต การที่นายชวการอางภายหลังวาไดมาชี้แจงเรื่องการตัดตอพันธุกรรมแกพลเอก ธรรมรักษ
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ยอมไมสอดคลองกัน คําใหการของนายชวการจึงเชื่อไมได
(๒) เรื่องการจายเงินสนับสนุนแกพรรคพัฒนาชาติไทย
พยานหลักฐานของผูรองที่เชื่อวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุน
แกพรรคพัฒนาชาติไทยโดยรับฟงคําใหการของนายชวการ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้นเชื่อไมได
กลาวคือ ที่นายชวการอางวา นายชวการไดรับการติดตอจากนายพงษศรีหรือยุทธพงศ ใหหาสมาชิก
พรรคการเมืองลงสมัครขัดแยงกับคําใหการของนายพงษศรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ใหการวา
นายชวการเองที่ถามนายพงษศรีวารูจักผูใหญในพรรคของผูถูกรองหรือไมเพื่อจะใหพานายชวการไปพบ
แตนายพงษศรีวาไมรูจัก จึงเชื่อไมไดวานายพงษศรีจะเปนผูติดตอใหนายชวการใหหาสมาชิกพรรคการเมือง
ขนาดเล็กสมัครรับเลือกตั้ง สวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไปพบพลเอก ธรรมรักษ ที่ทําการพรรคผูถูกรอง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น นายชวการอางวานายพงษศรีไดโทรศัพทแจงนายชวการวา พลเอก
ธรรมรักษ ใหนายชวการไปพบ ขัดแยงกับคําใหการของนายธีรชัยหรือตอยที่วา ขณะนายธีรชัย นายพงษศรี
และนายทวี นั่งรับประทานอาหารที่รานอาหารขางที่ทําการพรรคผูถูกรอง นายชวการเขามาหา นายพงษศรี
ไดแนะนําใหรูจัก นายชวการขอใหน ายทวีติดตอผูใ หญเนื่องจากมีธุระสําคัญ เมื่อนายทวีโทรศัพท
ติดตอแลวไดรับแจงวาผูใหญไมวาง จึงแยกยายกันกลับไมไดขึ้น ไปที่พรรคผูถูกรอง สอดคลองกับ
คําใหการของนายทวีและนายพงษศรี และวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่กระทรวงกลาโหม นายชวการ
อางวา ระหวางนั่งรอประมาณ ๒๐ นาที พลเอก ธรรมรักษ เดินผานมาแลวเรียกนายทวีเขาไปในหอง
สักครูก็ออกมาพรอมกับเงินมาแลวบอกใหน ายชวการไปจัดการเรื่องคาสมัครระบบบัญชีรายชื่อกอน
ขัดกับคําใหการของนายธีรชัย ซึ่งสอดคลองกับคําใหการของนายทวีที่วา วันนั้นไมไดพบกับพลเอก
ธรรมรักษและไมไดรับเงินตามที่นายชวการอาง ทั้งไมมีเหตุผลที่พลเอก ธรรมรักษ จะนัดใหไปรับเงิน
เพีย ง ๕๐,๐๐๐ บาท กับตน เพราะอาจมอบใหคนอื่น นํ าไปใหไ ดโดยไม จําต องเรียกใหไ ปรับ ที่
กระทรวงกลาโหม และภาพตาง ๆ ที่นายสุเทพนําไปมอบใหอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเปนภาพ
ที่มีการตัดตอและลําดับภาพขึ้นใหม แลวจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการของนายชวการ
ตามที่ไดสรางเรื่องและซักซอมไวกอนเพื่อปรักปรําใสรายพลเอก ธรรมรักษ ถาจะมีการสนับสนุนเงิน
เปน คาใชจายแกพรรคพัฒนาชาติไทยก็นาจะสนับสนุน เฉพาะการสมัครของผูสมัครระบบแบงเขต
เลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบเทานั้น แตนายชวการกลับอางวาที่ไดรับเงิน
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๕๐,๐๐๐ บาท ในวันดังกลาว เปนคาใชจายของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จึงขัดกับขออางในคํารอง
ของผูรอง ทั้งนายทวีมิไดเปนคนสนิทพลเอก ธรรมรักษ หากเปนเพียงนักขาวอิสระที่เคยนําขาวเรือ่ งภาคใต
ไปใหพลเอก ธรรมรักษ และทุกครั้งที่ติดตอกับพลเอก ธรรมรักษ นายทวีจะตองติดตอผานพันเอก เชิดพงษ
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่โรงแรมกานตมณีในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ คําใหการของนายชวการ
ที่อางวา นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัยหรือตอย นําเงินไปใหนายชวการที่โรงแรมกานตมณี แลว
ชวยกันนับเงินใสซอง ๓๘ ซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท นั้นขัดกับคําใหการของนายทวีและนายพงษศรี
ที่ใหการวาไมมกี ารนําเงินดังกลาวไปใหนายชวการ และไมปรากฏวาเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ไดมาจาก
ผูใด ทั้งผูสมัครแบบแบงเขตก็มีเพียง ๓๑ คน หากมีการนําไปใหก็เปนเงินเพียง ๖๒๐,๐๐๐ บาท และ
ผูสมัครพรรคพัฒนาชาติไทยที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไมมีผูใ ดไมวา
นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ และรอยตํารวจเอก เสงีย่ ม
สําราญรัตน ใหการวา ไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายตอยที่โรงแรมกานตมณี และที่นายชวการ
อางวา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีไดนําเงินไปมอบใหนายชวการ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ขัดกับ
คําใหการของนายทวีที่วา ไมเคยมอบเงินใหนายชวการ ทั้งนายชวการไมมีตําแหนงหนาที่ในพรรคพัฒนา
ชาติไทยที่นายทวีจะนําเงินดังกลาวไปใหเปนคาใชจายของผูสมัครพรรคพัฒนาชาติไทยที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน ดังที่นายชวการอาง และที่นายชวการ
อางวาไดโอนเงินจํานวนดังกลาวไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานครพนม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๒ นาฬิกา ซึ่งเปนวันสุดทายของการสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้ง นายสุขสันตใหการวา นายสุขสันตอยูที่โรงแรมมายเฮาส กรุงเทพมหานคร ไมมีทาง
ที่นายสุขสันตจะถอนเงินและสงใหแกผูสมัครไดทัน หลักฐานที่วาไดมีการถอนและโอนเงินเปนคาธรรมเนียม
ของผูสมัครในวันเดียวกัน เปนการสรางขึ้นเพื่อใสรายผูถูกรอง นายสุขสันตเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย
สวนนายชวการเปนชาวจังหวัดสุราษฎรธานี มีความผูกพันกับนายสุเทพและพรรคประชาธิปตย และ
ตามถอยคําของนายบุญทวีศักดิ์ใหการวา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑.๓๐ นาฬิกา
นายสุขสัน ต นายชวการ และนายไทกร ไปพบที่บานนายบุญทวีศักดิ์ นายชวการบอกวามีผูใ หญ
ในพรรคหนึ่งเสนอใหเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหหยุดสงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยนายชวการขอ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายสุขสันตกับนายไทกรขอ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายสุขสันตบอกวา นายสุเทพ
อยากพบและรอในรถ นายบุญทวีศักดิ์ไปที่รถพบนายสุเทพกับนายชินวรณ จึงถามนายสุเทพวาจะให
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ทําอะไร นายสุเทพบอกวาใหเปนพยานวาไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ทําใหเห็นวานายชวการและ
นายสุขสันตไดรับเงินจํานวนมากจากนายสุเทพเพื่อใหใสรายพลเอก ธรรมรักษ และผูถูกรอง นอกจากนั้น
ตามบันทึกการสนทนาระหวางนายไทกรกับนายวรรธวริทธิ์ หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา นายไทกรก็พยายาม
ชักจูงใหนายวรรธวริทธิ์ใสรายกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง แสดงใหเห็นถึงความไมนาเชื่อถือพยาน
ของนายสุเทพ พยานหลายคนมีขอมูลบงชี้วาผานการเสี้ยมสอนหรือถูกบังคับขูเข็ญ ไมนาเชื่อวาพยาน
เหลานั้นจะใหถอยคําตรงไปตรงมาตามความเปนจริง พยานบางคนในภายหลังสํานึกผิดกลับคําใหการใหม
ตามความเปนจริง
(๓) เรื่องการจายเงินสนับสนุนแกพรรคแผนดินไทย
คํารองของผูรองที่อางวา นางฐัติมาใหการวา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท
ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรอง ไดแจงกับนายบุญอิทธิพลหรือบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคแผนดินไทย
วาจะชวยคาใชจายในการลงสมัครของทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมเปนความจริง
พันตํารวจโท ทักษิณ ไมเคยพูดเรื่องเชนนั้น และเปนไปไมไดที่หัวหนาพรรคผูถูกรองจะพูดกับหัวหนา
พรรคการเมืองที่มารวมประชุมที่อาคารวุฒิสภามีจํานวนมากถึง ๑๕ พรรค ทั้งขัดแยงกับคําใหการของ
นายบุญอิทธิพลและนายณัฐณพรหม นุสติ หัวหนาพรรคกฤชไทยมั่น คง ที่เขารวมประชุม และที่
นางฐัติมาใหการวา ไดรับเงินจากพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
และไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๙ รวม ๓ ครั้ง จํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เปนคําใหการเท็จที่นางฐัติมาถูกขมขู หลอกลวง
จางวาน มีคํามั่นสัญญาจากนายสุเทพเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหการปรักปรําพลเอก ธรรมรักษ
กับผูถูกรอง ตอมานางฐัติมาไดใหการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปไดวาที่ใหการดังกลาวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนและตามบันทึกที่ทําที่พรรคประชาธิปตยนั้นเปนไปตามเอกสารที่นายสุเทพ
เตรียมไวโดย นายสุเทพใหเงินแลว ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะใหอีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท และเสนอใหตําแหนง
รวมทั้งจะสนับสนุนใหนางฐัติมาสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคประชาธิปตย ในเขตกรุงเทพมหานคร
คําใหการของนางฐัติมาจึงรับฟงไมได
นอกจากนั้นการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคจะตองเปนการกระทําโดยหัวหนาพรรค หรือ
ผูที่หัวหนาพรรคมอบหมายเปนหนังสือ หรือกระทําโดยมติพรรค พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ไมไดเปนหัวหนาพรรค และไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือมีมติของคณะกรรมการ
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บริหารพรรค บุคคลทั้งสองไมมีหนาที่รับผิดชอบในดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของผูถูกรองไมวาในทางตรงหรือทางออม และผูถูกรองไมเคยทราบมากอนไมเคยใชหรือ
สนับสนุนใหบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหา หากมีการกระทําตามขอกลาวหาก็เปนความผิด
เฉพาะตัว ทั้งผูถูกรองไมไดประโยชนอยางใด เพราะแนนอนอยูแลววา ผูถูกรองจะชนะการเลือกตั้ง
และจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได แมอาจมีบางเขตเลือกตั้งที่ตองเลือกตั้งใหมเพราะผูสมัครจะไดคะแนน
ไมถึงรอยละยี่สิบ แตไมทําใหผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศให
ผูสมัครพรรคผูถูกรองไดรับเลือกตั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อแลวถึง ๔๘๕ คน แมจะมีปญหา
เกี่ ย วกั บ การเป ด ประชุ ม สภาเนื่ องจากมี ส มาชิ กไม ครบ ๕๐๐ คน แต ก็มี ท างออกโดยการขอให
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด และการกระทําไมวาการเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยก็ดี
การใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยก็ดี ไมใชเปนการกระทําเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเปนการ
กระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิใชเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ หรือเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ เพราะไมตองดวยลักษณะทํานอง
เดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕
และการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเปนเหตุให
อาจสั่งยุบพรรคการเมืองไดจะตองเปนการกระทําผิดที่รุนแรง มิใชการกระทําผิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ
เทาที่ผานมาก็ไมเคยมีการขอใหยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุที่พรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ขาดคุณสมบัติ โดยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อป ๒๕๔๘ มีพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ๒๕ พรรค
และมีผูสมัครจาก ๑๖ พรรค ถูกตัดสิทธิเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ผูถูกรองไดแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่เรื้อรังมาตั้งแตป ๒๕๔๐ จนเปนผลดีแกสวนรวม เปนที่นิยมชมชอบของประชาชนสวนมาก ทั้งมี
ศักยภาพที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความประสงคของประชาชนสวนใหญ หากผูถูกรองตองโทษ
ใหถูกยุบพรรค สมาชิกพรรคซึ่งไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของจํานวน ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน ก็จะตองถูกลงโทษ
ในทางการเมืองดวย
เมื่อรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
บรรดากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
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พรรคการเมืองฯ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาฯ และบรรดาคดีที่คา งอยูใ นศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมสิ้ น สุดลงด วย แม ภายหลั ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ จะไดบัญญัติ
ใหโอนบรรดาอรรถคดีที่คางอยูในศาลรัฐ ธรรมนูญมาอยูใ นอํานาจและความรับผิดของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ก็ไมมีผลใหคดีที่ยุติลงแลวกลับมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมิใชองคกรที่ใชอํานาจทางตุลาการและศาล มิไดดําเนินการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
และรัฐ ธรรมนูญมิไดบัญญัติรับรองวาตุลาการรัฐธรรมนูญมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ทั้งไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ใหองคกรอื่นใชอํานาจตุลาการและไมอาจตั้งองคกรอื่นขึ้นมาใชอํานาจ
ตุลาการแทนศาล ทั้งยังขัดตอหลักนิติรัฐและหลักการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่ผานมา คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาคดีของผูถูกรอง เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดสิ้นสุดลง แมคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดออกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
ใหพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปเพื่อใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปได และฉบับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใหการยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติดังกลาว
และยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกก็ตาม ก็ตองถือวามีผลใชบังคับใหม
ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไป จึงนําพระราชบัญญัติดังกลาวมาเปนฐานดําเนินคดีผูถูกรอง
ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ไมได สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่สิ้นสุดลง เมื่อไมมีกฎหมาย
ใดกําหนดใหใชบังคับตอไป การกระทําของผูถูกรองตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงไมเปนความผิด
อีกตอไป และมีผลใหการกระทําทั้งหลายที่ผูรองนํามาเปนเหตุขอใหยุบพรรคสิ้นสุดลง ทั้งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ยังขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ จึงนํามาใชบังคับ
แกคดีผูถูกรองไมได
ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใ หเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ถู ก ยุ บ นั้ น ไม ไ ด กํ า หนดให ป ระกาศทั้ ง สองฉบั บ มี ผ ลย อ นหลั ง
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปตามรัฐธรรมนูญ
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ตามประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว จึงทําใหหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติดังกลาวสิ้นผลไป การกระทําใด ๆ ซึ่งเปนเหตุยุบพรรคการเมืองตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ก็ไมอาจนํามาอางเพื่อขอใหยุบพรรคการเมืองภายหลังมีประกาศ คปค. ฉบับที่ ๓ อีกตอไปได
และไมวากรณีจะเปนประการใด ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่กําหนดใหการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งกรณีมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนบทบัญญัติถึง “การหามกระทําการ” แตมาตรา ๖๖ (๑) (๒)
และ (๓) เปนบทบัญญัติให “การกระทําการ” และการหามกระทําการมีเพียงที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖
(๔) ซึ่งมี ๓ กรณี แตมิใชขออางที่นํามาเปนเหตุยุบพรรคผูถูกรอง แมการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะมิใช
โทษทางอาญา แตสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว ยังใหการคุมครองอยู ทั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในการใชสิทธิทางการเมืองอันเปนโทษทางการเมือง มีความรายแรงกวาโทษทางอาญา จึงตองกําหนด
ไวแนนอนลวงหนา เทียบไดกับการกระทําผิดวินัยของขาราชการ การตีความใหประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗
มีผลยอนหลัง ยอมเปน การกําหนดโทษยอนหลัง ทั้งเปนผลรายแกกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทําใหบุคคลไมอาจเชื่อมั่นในการใชอํานาจรัฐ ไมรูเลยวาเรื่องที่ตนกระทําในวันนี้ในภายหนารัฐจะออกกฎหมาย
กําหนดใหเปนผลรายแกตนหรือไม จึงไมอาจนําประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ไปบังคับแกกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองอันเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอนประกาศดังกลาวใชบังคับได ตามนัยคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ ระหวาง คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม โจทก พันโท
พระสารสาสนพลขันธ จําเลย และ ๙๒๑/๒๕๓๖ ระหวาง นายสุบิน ปนขยัน ผูรอง พนักงานอัยการ
สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ผู คั ด ค า น หลั ง จากผู ถู ก ร อ งยื่ น คํ า ชี้ แ จงแล ว ต น เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๔๙
กรรมการบริหารพรรครวมทั้งหัวหนาพรรคผูถูกรองไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับของผูถูกรอง ขอ ๕.๕ (๒)
ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคใหผูถูกรองแลว
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจึงมีผลสมบูรณ
ขอใหยกคํารอง
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คดี ทั้ ง สามสํ า นวน ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขอให ยุ บ พรรคพั ฒ นาชาติ ไ ทย
พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ตามลําดับ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติใหรับคํารองทั้งสามคดี
ดังกลาว ไวพิจารณาวินิจฉัย ระหวางพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง และวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ตอมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ
ตามมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใ หบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวางการดําเนิน การของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คดีทั้งสามจึงไดโอนมาอยูใ นอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อความสะดวกในการดําเนินกระบวนพิจารณา
จึงมีคําสั่งใหรวมการพิจารณาคดีทั้งสามเขาดวยกันโดยใหเรียกอัยการสูงสุดวาผูรอง เรียกพรรคไทยรักไทย
วาผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา ผูถูกรองที่ ๓
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหผูรอง ผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
ตรวจพยานหลักฐานและฟงคําแถลงของคูความทุกฝายและพิจารณาเหตุผลและความจําเปนตามที่ปรากฏ
ในบัญชีระบุพยานของคูความประกอบกับพฤติการณแหงคดี สมควรใหคูความนําพยานบุคคลเขาไตสวน
ดังนี้
พยานผูรอง รวม ๓๕ ปาก ไดแก ลําดับ ๑ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ลําดับ ๒ นายชินวรณ
บุณยเกียรติ ลําดับ ๑๑ นายอมรวิทย สุวรรณผา ลําดับ ๑๒ นางเลียม พงษอุดทา ลําดับ ๑๓ นายธนพงศ
รัตนะรัต ลําดับ ๑๔ นายไพบูลย รวมสุข ลําดับ ๑๙ นายสุขสันต ชัยเทศ ลําดับ ๒๐ นางสาวมณทิราพร
พิม พจัน ทร ลําดับ ๒๒ นายสายัน ห เจียมสวัสดิ์ ลําดับ ๑๕ นายทวี สุวรรณพัฒน ลําดับ ๑๖
นายยุทธพงษ หรือพงษศรี ศิวาโมกข ลําดับ ๑๗ นายธีรชัยหรือตอย จุลพัฒน ลําดับ ๑๘ นายชวการ
โตสวัสดิ์ ลําดับ ๒๑ นางสาวหนึ่งฤทัย ปลิวลอย ลําดับ ๒๕ นายประยูร พูลจันทร ลําดับ ๒๖
พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ลําดับ ๒๗ นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ ลําดับ ๒๘ นายชารัตน
มณีศรี ลําดับ ๒๙ นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย ลําดับ ๓๔ นายวิรัตน ตรีโชติ ลําดับ ๓๕ นายดิเรก
หนูสาย ลําดับ ๓๐ นางสาวมณีรัตน บุญสิน ลําดับ ๓๗ นายชญานทัต เทียนทอง ลําดับ ๓๙
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นางฐัติมา ภาวะลี ลําดับ ๔๐ นายบุญอิทธิพล หรือบุญาบารมีภณ ชิณราช ลําดับ ๓๖ พันตํารวจโท
สุวิชชา จินดาคํา ลําดับ ๔๖ นางสาวอุทัยวรรณ แหวนทอง ลําดับ ๔๗ นางสาวชนมณี กลาณรงค
ลําดับ ๔๘ ศาสตราจารยอุทัย นามวงศ ลําดับ ๔๙ นายแฟนดี้ ปะสู ลําดับ ๕๐ นายบุญชู หรือ
ชูวิทย ซุนสุวรรณ ลําดับ ๗ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ลําดับ ๑๐ นายนาม ยิ้มแยม ลําดับ ๕๔
นายอภิชาติ ศรวิชัย และลําดับ ๖๐ พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
พยานผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓๗ ปาก ไดแก ลําดับ ๑ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลําดับ ๒
นายจาตุรงค ฉายแสง ลําดับ ๓ นายพงษเทพ เทพกาญจนา ลําดับ ๕ นายพรหมินทร เลิศสุริยเดช
ลําดับ ๑๓ นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย ลําดับ ๑๕ พันตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน ลําดับ ๑๖ นายทวี
สุระบาล ลําดับ ๑๗ นางบุศยมาศ กลิ่นเพชร ลําดับ ๒๖ นางฐัติมา ภาวะลี ลําดับ ๒๒ นายบุญทวีศักดิ์
อมรสินธุ ลําดับ ๒๕ นางสาวสําราญ จันทะมิตร ลําดับ ๓๗ พลตํารวจตรี เอกชัย วารุณประภา
ลําดับ ๔๗ นายอภิชาต ศรวิชัย ลําดับ ๓๘ พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลําดับ ๔๐
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ลําดับ ๔๑ พลโท พฤณฑ สุวรรณทัต ลําดับ ๔๒ นายสมาน วงศวรายุทธ
ลําดับ ๔๓ พลตรี หมอมหลวงสุปรีดี ประวิตร ลําดับ ๔๔ พลเอก พีรพงษ จิระวงศ ลําดับ ๕๒
พันเอก เชิดพงษ บุณยเกียรติ ลําดับ ๕๖ นายทวี สุวรรณพัฒน ลําดับ ๕๗ นายยุทธพงษ ศิวาโมกข
ลําดับ ๓๙ นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ลําดับ ๕๓ พันตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ ลําดับ ๕๔
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ ลําดับ ๔๕ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต ลําดับ ๕๕ นางมาณวิภา อินทรทัต
ลําดับ ๔๖ พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ลําดับ ๔๙ นายปรีชา เจียมบุรเศรษฐ ลําดับ ๕๐ พันตํารวจโท
พิทักษ กลางแกว ลําดับ ๕๑ พันเอก วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ ลําดับ ๕๘ นายอํานาจ รอดชวย ลําดับ ๕๙
นายวิรัตน ตรีโชติ ลําดับ ๖๐ นายดิเรก หนูสาย ลําดับ ๖๕ พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ลําดับ ๖๑
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช และลําดับ ๖๒ นายณัฐณพรหม นุสติ
พยานผูถูกรองที่ ๒ รวม ๙ ปาก ไดแก ลําดับ ๑ นายเอนก จันทรสนธิ์ ลําดับ ๒ นายประพัฒน
เพชรทอง ลําดับ ๓ นายถิรเดช เพ็ชรกุล ลําดับ ๔ นายวิรัตน ตรีโชติ ลําดับ ๕ นายดิเรก หนูสาย
ลําดับ ๖ นายภาคภูมิ หนูแกว ลําดับ ๗ นายอํานาจ รอดชวย ลําดับ ๘ สิบตํารวจเอก พันยา บริรักษ
และลําดับ ๑๐ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
พยานผูถูกรองที่ ๓ รวม ๓ ปาก ไดแก ลําดับ ๑ นายบุญอิทธิพล หรือบุญาบารมีภณ ชิณราช
ลําดับ ๓ นายศุภกิจ ดุลยเกียรติ และลําดับ ๔ นายธัชชัยหรือธนารักษ นาคมงคล
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ระหวางไตสวน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
จึงอนุญาตใหไตสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม คือ นายพันธมิตร ดวงทิพย พยานผูรองลําดับที่ ๔๕
พิจารณาขอเท็จจริงในเบื้องตนแลวฟงไดวา ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
นับตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เปนตนไป และไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขึ้นใชบังคับโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทัง้ สามฉบับ
ดังกลาวมีผลใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
เปนตนไป และในการเลือกตั้งเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู แ ทนราษฎรพรรคผู ถู กร อ งที่ ๑ ได รั บ การเลื อกตั้ ง เปน สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรมากที่ สุ ด
และจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวโดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ดูแลรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน และมีพรรคประชาธิปตยซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนหัวหนาพรรค
และเปนผูนําพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎร นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เปนเลขาธิการพรรค จนกระทั่ง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตอมาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ไดมีหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙, หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
และหนังสือที่ (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ สงหลักฐานใหผูรองยื่นคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ตามลําดับ
ตามพระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญวา ดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ และ
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มาตรา ๖๗ วัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผูรองไดยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
การเมืองทั้งสามดังกลาว และวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง และวุฒิสภา
สภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ และวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ ใชบังคับนับแตวันดังกลาวเปนตนไปจนถึงปจจุบัน
กอ นอื่น สมควรวินิจฉัยขอกฎหมายที่ผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ยกขึ้น อางในคําชี้แ จงแกขอ
กลาวหาเสียกอน ที่ผูถูกรองที่ ๑ แกขอกลาวหาวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙
ให รัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๔๐ สิ้น สุด ลง มี ผ ลให พระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญแลว ทําให
ผูถูกรองที่ ๑ สิ้นสภาพการเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติดังกลาวในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
และมีผลใหคํารองที่ขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เสร็จไปในวันดังกลาวไมอาจโอนมาอยูอํานาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคสี่ นั้น เห็นวา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ เพียงใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงโดยมิไดกลาวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายจัดตั้งองคกร
พรรคการเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ แต บ ทกฎหมายดั ง กล า วก็ มี ศั ก ดิ์ ห รื อ ฐานะเพี ย งเที ย บได กั บ
พระราชบัญญัติทั่วไปดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่ผานมา หากมีการปฏิวัติ รัฐประหาร
หรือยึดอํานาจการปกครองประเทศ คณะบุคคลที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารหรือยึดอํานาจ ก็จะออก
คําสั่งใหยกเลิกกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งในเวลาตอมา ดังนั้น
แมกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๓ จะใชชื่อเรียกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็หามีผลทําใหเปนบทกฎหมายที่เทียบไดกับรัฐธรรมนูญไม นอกจากนั้น การที่ประกาศ
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คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ยังไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป เพื่อใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูตอไปได ยิ่งทําใหเห็นไดชัดวา
การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ดังกลาว ไมมีผลทําให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ ทั้งประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๙ ที่แกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ดังกลาว ยังมีความวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการมีผลใชบังคับของ
กฎหมายดั ง กล า ว จึ ง ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑ ของประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๑๕ ดังกลาว และใหใชความตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขหรือยกเลิก ยิ่งแสดง
ให เ ห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มิ ไ ด ถู ก
กระทบกระเทือ นไปโดยเหตุที่ รัฐ ธรรมนู ญนั้น สิ้ น สุด ลงไม และยัง มีผ ลใชบัง คับอยูอยา งตอ เนื่อ ง
ตลอดมา มิใชสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และกลับมีผลใชบังคับ
ใหมในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ หรือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อมีประกาศคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวัน ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๔๙ หรือฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ยังบัญญัติรับรองใหบรรดาประกาศและคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ไดประกาศ
หรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ไมวาจะเปนในรูปใด
และไมวาประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหมีผล
ใชบังคับตอไป และใหถือวาประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้น ไมวา
ในการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งนั้นจะกระทํากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนประกาศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หรือคําสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้ ประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๔๙ ก็ดี หรือฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ดี ยอมเปนประกาศหรือ
คําสั่งมีผ ลใชบังคับที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ สภาพการเปน นิติบุคคลของพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ของผูถูกร องที่ ๑
คงตั้งอยูตลอดมาอยางตอเนื่อง คํารองของผูรองที่ไดยื่น ตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อใหมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ จึงมิไดเสร็จสิ้นไปในวันดังกลาวและเปนคดีที่อยูในระหวางดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
กอ นวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ยอมโอนมาอยูใ นอํานาจและความรั บผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
วรรคสี่ คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ฟงไมขึ้น
ที่ผู ถูกร องที่ ๑ อางด วยว า พระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญว าดวยการเลื อกตั้งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะปฏิรปู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นวา แมผูรองกลาวอางวาการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ตามคํารองเปนการกระทํา
ที่ฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๗๔, ๑๐๐ โดยมาตรา ๑๐๐ เปนบทกําหนดโทษทางอาญา
แตการยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มิใชโทษในทางอาญา ดังนั้น ไมวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จะไดสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญดังที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ แกขอกลาวหาหรือไมก็ตาม ก็ไมลบลางการกระทําตามขอกลาวหาของผูรองที่ขอใหมีคําสั่งยุบ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ได
ที่ผูถูกรองที่ ๑ แกขอกลาวหาตอไปวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มิใชศาลหรือผูใชอํานาจ
ตุ ล าการโดยมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห มี อํ า นาจอิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละมิ ไ ด ก ระทํ า ใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย จึงไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และ
ยังเปน การจัดตั้งองคกรอื่นขึ้น เพื่อทําหนาที่ศาลหรือใชอํานาจตุลาการซึ่งขัดตอประเพณีการปกครอง
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ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและขัดตอหลักนิติรัฐนั้น
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “บรรดาการใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ... ใหเปนอํานาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด
เปน รองประธาน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือก
โดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวน
สองคน เปน ตุลาการรัฐ ธรรมนูญ” วรรคสี่บัญญัติวา “บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูใ นระหวาง
การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจ
และความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ” บทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญดังกลาวรับรองไว
โดยชัดแจงวา ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีอํานาจแกการใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่สิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ รวมทั้งยังใหมีอํานาจและ
ความรับผิดชอบบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งไดโอนมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้น คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ จึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีตามคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งโอน
มาอยูในอํานาจและความรับผิดของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ทั้งนี้ ไมวาคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
จะเปนศาลหรือผูใชอํานาจตุลาการหรือกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยหรือไม ก็ไมมีผ ล
ตออํานาจและความรั บผิดชอบคณะตุ ลาการรัฐ ธรรมนูญตามบทบัญ ญัติของรัฐ ธรรมนูญ และเมื่ อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติไวโดยชัดแจงไวแลว
ผูถูกรองที่ ๑ จะยกขออางวาตุลาการรัฐ ธรรมนูญเปน องคกรอื่น ที่ จัดตั้งขึ้น เพื่อทําหนา ที่ศ าลหรื อ
ใชอํานาจตุลาการซึ่งเปน การขัดตอประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได และที่ผูถูกรองที่ ๑ แกขอกลาวหาในประเด็นเกี่ยวกับความเปน
อิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น เห็นวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
เปนคณะบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕
วรรคหนึ่ง มีอํานาจเกี่ยวกับบรรดาการใดที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
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เมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือไม ก็ใ หเปน อํานาจของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ
โดยองคประกอบของคณะตุลาการ ซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตางลวนเปน
ขาราชการผูมีอํานาจหนาที่ใ นการอํานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับบรรดาอรรถคดีใ นพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย ซึ่งไมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตางมีบทบัญญัติใหขาราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมและตุลาการศาลปกครองมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม
ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึ่งการใชอํานาจและความรับผิดชอบในบรรดาอรรถคดีหรือการใด ๆ
ของบุคคลดังกลาวที่มาทําหนาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญอีกตําแหนงหนึ่งอันมีนัยอยางเดียวกันโดยเสมือนหนึ่ง
เปนองคกรใชอํานาจตุลาการตามหลักนิติรัฐ และยอมมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี
ใหเปน ไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐ ธรรมนูญดวยเชน กัน คําชี้แ จงของผูถูกกลาวหาที่ ๑
ฟงไมขึ้น
ประเด็น ตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ในขอที่วา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และมาตรา ๖๓
วรรคสองนั้น ในประเด็นขอนี้ แมภายหลังผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะไดสิ้น สุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน
๒๕๔๙ ก็ตาม แตเมื่ อคดีไดมี ประเด็ น ดังกล าวอยูแ ล วตั้งแต วัน ที่ผูถู กรองที่ ๑ ยื่ น คําชี้แ จงแกข อ
กลาวหา และหากบทบัญญัติดงั กลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง ก็ยอมมีผล
ใหบทบัญญัติเชนวานี้เปนอันใชบังคับมิไดตั้งแตวันที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ทําให
ผูรองไมอาจนํามาอางเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได ประเด็นในขอนี้จึงเปนสาระแกคดีที่จําตอง
วินิจฉัย
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ กําหนดการกระทําของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบไวถึง ๔ เหตุ ซึ่งมีเพียง
เหตุตามมาตรา ๖๖ (๑) เทานั้นที่สอดคลองกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง สวนเหตุตาม
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มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) เปนการกําหนดเกินเลยไปจากรัฐธรรมนูญ ทั้งเกินความจําเปนและ
กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๗ จึงไมช อบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เห็น วา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญที่ตราขึ้น ตาม
มาตรา ๓๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติใหกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (๑) ... (๒) การเลิกพรรคการเมือง
ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของ
พรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง ... ดังนั้น การบัญญัติเหตุ
ที่พรรคการเมืองอาจถูกยุบตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใน (๒) ที่วา กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ (๓) ที่วา กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (๔) กระทําการ
ฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ซึ่งมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“หามมิใหพรรคการเมืองรับบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเขาเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงใด ๆ
ในพรรคการเมือง หรือยอมใหกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนของพรรคการเมือง” มาตรา ๕๒
บัญญัติวา “หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใ ด
เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบังลังก
เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือกระทําการอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ
หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน” และมาตรา ๕๓ บัญญัติวา “หามมิใหพรรคการเมือง
หรือสมาชิกผูใ ดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด เพื่อดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองหรือ
ดําเนินกิจการในทางการเมืองจาก (๑) บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (๒) นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยูในหรือนอกราชอาณาจักร (๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในราชอาณาจักรซึ่งมีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยมีทุนหรือเปนผูถือหุนเกินรอยละยี่สิบหา (๔) องคกรหรือ
นิติบุคคลที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินอุดหนุนจากตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
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ของบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย หรือมีผูจัดการ หรือกรรมการเปนบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (๕) บุคคล
องคการ หรือนิติบุคคลที่ไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจากบุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔) (๖) บุคคล องคการ หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” นั้น
จึงเปนการกําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจที่ใหไวตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมถือวาเปนบทบัญญัติที่กําหนด
เกินเลยไปจากรัฐธรรมนูญ ทั้งเหตุที่กําหนดขึ้นดังกลาวลวนเปนการกระทําที่รายแรงเชนเดียวกับการ
กระทําอันเปนเหตุที่อาจยุบพรรคการเมืองตาม (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ ว า กระทํ าการล ม ลา งการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ อัน เปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม จึงมิใชบทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบ
กระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๗ แตอยางใด ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๖๖ (๒) (๓) (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ที่ผู ถูก รอ งที่ ๑ ชี้ แ จงแกข อกลา วหาอี กว า พระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายที่
จํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวไวไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสองนั้น เห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเคยมีคําวินิจฉัยไวแลว ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๘/๒๕๔๗ วาการโตแยงวา กฎหมายตราขึ้น
โดยมิไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย เปน การโตแยงวา กฎหมาย
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ ผูมีสิทธิยื่นไดแก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรีเทานั้นที่จะโตแยงได มิไดใหสิทธิผูถูกรอง
ที่ ๑ ที่จะโตแยงได จึงไมจําตองวินิจฉัยขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ในขอนี้
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาในประการที่วา บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓
วรรคสอง กลาวคือ หากพรรคการเมืองใดกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
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สั่งการใหพรรคการเมืองนั้นเลิกการกระทําดังกลาว ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมือง
ใดเลิกกระทําการแลว ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได เห็น วา มาตรา ๖๓
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญบัญญัติเพียงวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมือง
ใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได ตามบทบัญญัติ
ดังกลาว มิไดมีความหมายวาการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดไดจะตองมีคําสั่งให
พรรคการเมืองนั้นเลิกกระทําการอันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองนั้นเสียกอน แตเปนบทบัญญัติที่ให
อํานาจแกศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําการดังกลาวไดดวย และหากพรรคการเมือง
นั้นไดหยุดกระทําการดังกลาวแลวก็หาจําตองมีคําสั่งใหเลิกกระทําการนั้นอีกไม บทบัญญัติมาตรา ๖๗
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคสอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา มาตรา ๖๖ และ ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ นั้น เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนบทกฎหมายที่กําหนดถึงการกระทําของพรรคการเมือง
อัน อาจถู กศาลรั ฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมื อง ส วนมาตรา ๖๗ เปน บทกฎหมายที่ กํ าหนดถึงวิ ธี
ดําเนินการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติแหงกฎหมายทั้งสองมาตรา
จึงกําหนดขึ้นเพื่อมิใ หพรรคการเมืองใดกระทําการอันขัดตอกฎหมาย ทั้งเปน การธํารงและรักษาไว
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนเพื่อความมั่นคง
ของรั ฐ และความสงบเรีย บร อยหรื อศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หาได เ ป น บทกฎหมายที่ ขั ด ต อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ไม ทั้งนี้ ไมวา
ในเรื่ องศัก ดิ์ศ รี ความเปน มนุษย สิท ธิเสรี ภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ ช นชาวไทยเคยไดรั บ
การคุมครองดังที่ผูถูกรองที่ ๑ ยกขึ้นอางแตอยางใด คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ฟงไมขึ้น
ประเด็นตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ที่วา การสืบสวนสอบสวน
ของคณะอนุ ก รรมการสื บ สวนสอบสวนข อเท็ จ จริง และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม ช อบด ว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูรอง
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จึงไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ นั้น เห็นวา ผูรองยื่นคํารองเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ซึ่งบัญญัติวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน
หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควร
ใหยื่นคํารองเพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว การที่พลตํารวจเอก วาสนา
เพิ่มลาภ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ แจงตอ
ผูรองพรอมหลักฐานขอใหผูรองดําเนินการยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ และที่ ๒ เห็นไดชัดวาเปนการใชอํานาจหนาที่ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
มิ ใ ช เ ป น การใช อํ า นาจหน า ที่ ใ นฐานะคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ (๖)
ทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
วิธีการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมืองไวโดยเฉพาะ และไมมีบทบัญญัติใ ด
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนตลอดจนวิธีการและวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับแกน ายทะเบียน
พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณี
เชนนี้ ยอมไมอาจนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่ง ออกตามความในมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และมาตรา ๑๙ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับแกนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ และ
ที่ ๒ ยกขึ้น อาง แมพลตํารวจเอก วาสนา จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง ก็ถือไดวาเปน การใชอํานาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูโดยกฎหมาย ดังนั้น การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงที่ตั้งขึ้นก็ดี หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี ไมวาจะชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไมก็ตาม ก็ไมมีผลถึงอํานาจของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อพลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ
แจงพรอมดวยหลักฐานไปยังผูรองเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ แหงบทบัญญัติดังกลาว แสดงวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นวา ขอเท็จจริงและหลักฐานเทาที่ปรากฏตอนายทะเบียนนั้นเปนอันเพียงพอ
ที่จะแจงใหผูรองดําเนินการตามบทบัญญัติเชนวานั้นแลว จึงเปนดุลพินิจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่สามารถกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ทั้งมิไดจํากัดอยูเพียงตามคําขอที่นายสุเทพขอใหดําเนินการ
ตามหนังสือรองเรียนเทานั้น ไม ที่ผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ อางวา คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง มิไดใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มีหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานรวมทั้งใหถอยคําก็ดี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมไดจัดทําคําวินิจฉัยชี้ขาด
เปน หนั งสือลงลายมือชื่อ ของกรรมการการเลือกตั้งที่พิ จารณาวินิจฉั ยทุกคน เปน การไมช อบดว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ก็ดี และที่ผูถูกรองที่ ๑ อางดวยวา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูรองเรียน มิใชเปน
ผูไดรับความเสียหายจากการกระทําตามที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ ก็ดี การที่พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน การไปในฐานะพยานมิใชในฐานะ
ผูแทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ถูกกลาวหา ทั้งพันตํารวจโท ทักษิณ ใหสัมภาษณตามสื่อมวลชนวาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ก็ไมเกี่ยวของกับกรณีการรองเรียนจึงมิใชเปนการใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ดี เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับผลสรุปการสืบสวนสอบสวน
เพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงซึ่งมีมติเ สนอวา สมควรแจงขอกลาวหา
แกพันตํารวจโท ทักษิณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนตอไปตามระเบียบ แตประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
มิไดดําเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนดังกลาวก็ดี และที่ผูถูกรองที่ ๑ อางวา
นายทะเบียนพรรคการเมือง มิไดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมพิจารณาและลงมติชี้มูลความผิด
ของผูถูกรองที่ ๑ ตามขอทวงติงของผูรอง แตกลับมีหนังสือชี้มูลความผิดแจงไปยังผูรองเสียเองก็ดี
เหลานี้ลวนแลวแตเปน ขอโตแ ยงเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
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คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการการเลือกตั้งทั้งสิ้น ยอมไมมีผล
ตออํานาจหนาที่ของประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งใชอํานาจหนาที่ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังไดวินิจฉัยมาแลว
เมื่อผูรองเห็น สมควรดําเนิน การตามหนังสือ แจงของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ขอใหยื่น คํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ก็เปนดุลพินิจของผูรองที่จะดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ประกอบ
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ตอไปได ผูรองจึงมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒
คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ฟงไมขึ้น
ที่ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา เมื่อการเลือกตั้งทั่วไปไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครองกลางยกเลิกเพิกถอนแลว มูลเหตุจากการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ฝาฝนกฎหมาย
ก็ควรยกเลิกนิรโทษกรรมไปนั้น เห็นวา แมการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จะเปน
โมฆะดังที่ผูถูกรองที่ ๓ อางก็ตาม แตมูลเหตุของคดีดังกลาวเปนขอกลาวหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตมูลเหตุของคดีนี้เปนขอกลาวหาพรรคการเมืองกระทําการฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อัน เปน กฎหมายคนละฉบับ และตางประเด็น กัน
จึงเปนคนละเรื่องกัน แมการเลือกตั้งทั่วไปจะเปนโมฆะดังที่ผูถูกรองที่ ๓ อาง ก็ไมมีผลใหลบลางหรือ
นิรโทษกรรมการกระทําของพรรคการเมืองใดที่กระทําการฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ อันเปนเหตุที่อาจยุบพรรคการเมืองนั้นได แมการกระทํา
การดังกลาวไดเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งเดียวกันนั้นก็ตาม คําแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๓
ฟงไมขึ้น
ประเด็นตามคํารองที่จะไดวินิจฉัยตอไปวา ผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ กระทําการตามที่
ถูกกลาวหาอันอาจมีคําสั่งใหยุบพรรคตามคํารองหรือไม ขอเท็จจริงเบื้องตนที่ไมโตเถียงกันฟงไดวา
ในการเลือกตั้งเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
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พรรคมหาชน อดีตพรรคฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประกาศไมสงผูสมัครของพรรคลงรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งเปน การทั่วไปดังกลาว การเลือกตั้งวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จึงมีพรรคการเมือง
พรรคใหญที่เคยมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากเพียงพรรคเดียวคือผูถูกรองที่ ๑ และ
มีพรรคการเมืองพรรคขนาดเล็กหลายพรรคเทานั้นที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนสมาชิกของพรรคลงสมัคร
รับเลือกตั้งโดยผูถูกรองที่ ๑ มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค พลเอก ธรรมรักษ
อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนรองหัวหนาพรรค และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล เปนรองเลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ มีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปน หัวหนาพรรค และผูถูกรองที่ ๓ มีนายบุญอิทธิพล
หรือบุญาบารมีภณ ชิณราช เปนหัวหนาพรรค แตละพรรคไดจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๕๐๐ คน
โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๙๙ จํานวน ๑๐๐ คน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จํานวน ๔๐๐ คน และมาตรา ๑๐๗
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวประการหนึ่งใน
(๔) วา เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน อนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในเขต
เลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น
ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจําเลยผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น เปน ผูไดรับการเลือกตั้ง” วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เหลือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียวตามวรรคหนึ่งและไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น” และในการ
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๙ บัญญัติวา
“ภายในสามสิบวัน นับ แตวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุม รัฐสภาเพื่อ ให
สมาชิกไดมาประชุม เปน ครั้งแรก” และตามมาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “พระมหากษัตริย
ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดการประชุม” และวรรคสอง บัญญัติวา “พระมหากษัตริย
จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙
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วรรคหนึ่งดวยพระองคเองหรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
หรื อ ผู ใ ดผู ห นึ่ ง เป น ผู แ ทนพระองค มาทํ า รั ฐ พิ ธี ก็ ไ ด ” และจากข อ มู ล สถิ ติ แ ละผลการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอกสารหมาย ถ.๗๑
หนา ๓๕ ตารางจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ที่แสดงจํานวน
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองตาง ๆ ปรากฏวา
การเลือกตั้งเปนการทั่วไปในป ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งจํานวน ๔๐๐ คน ๑ คน และ ๔ คน ตามลําดับ สวนพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปตย
และพรรคมหาชน ไดสงผูสมัคร ๒๖๕ คน ๓๙๕ คน และ ๓๐๑ คน ตามลําดับ แตการเลือกตั้ง
เปนการทั่วไปในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน ๓๑ คน และ ๑๒๑ คน ตามลําดับ
ตามสรุปผลการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เอกสารหมาย ร.๕๘
คดีมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตามคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และ
ที่ ๓ ดังนี้
ขอ ๑ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสัน ต ชัยเทศ
ได ร ว มกั บ นายอมรวิ ท ย สุ ว รรณผา พนั ก งานเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จดังกลาวใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งหรือไม
ขอ ๒ พลเอก ธรรมรัก ษ อิ ศ รางกู ร ณ อยุธ ยา และนายพงษ ศั ก ดิ์ รั ก ตพงศ ไ พศาล
ไดรวมกันสนับสนุนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์และนายสุขสันตเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาว และรวมกัน ใหเงิน สนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ขอ ๓ นายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรวมกับพวกจัดทํารายงาน
การประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคประเภทกิตติม ศักดิ์ใหแกผูสมัคร
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ซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวันอันเปนเท็จเพื่อให
ผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ขอ ๔ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทนพลเอก ธรรมรักษ
ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขัน
กับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ขอ ๕ การกระทําในประเด็นขอ ๒ ของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ กับการกระทํา
ในประเด็นขอ ๔ ของพลเอก ธรรมรักษ เปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ขอ ๖ การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เปนเหตุอันอาจมีคําสั่งใหยุบพรรคและ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตามคํารองไดหรือไม
ประเด็นขอ ๑ ที่วา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสันต
ชัยเทศ ไดรวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จดังกลาวใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งหรือไม ขอเท็จจริงเบื้องตน ฟงไดวา เมื่อเดือ นมีน าคม ๒๕๔๙ นายอมรวิทย สุวรรณผา
พนักงานการเลือกตั้ง งานคอมพิวเตอร สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
จัดเก็บขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองตามที่พรรคการเมืองตาง ๆ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป ตามแบบแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทิน (ท.พ. ๕)
แบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา (ท.พ. ๖) และแบบแจงจํานวน
สมาชิกพรรคการเมืองที่ลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา (ท.พ.๗) ลงในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูล
สมาชิกพรรคการเมืองของนายทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดเปลีย่ นแปลง
ขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของผูรองที่ ๒ ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ตาม ท.พ. ๖ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ผูรองที่ ๒ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบในปลายเดือน
มกราคม ๒๕๔๙ โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยการนําชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ หลายคน ซึ่งเปนสมาชิกพรรคติดตอกันไมครบเกาสิบวันลงใน
คอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชน
ของผูที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันเกินเกาสิบวัน โดยใชเลขประจําตัวสมาชิก และวัน
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เดือนปที่รับสมัครเปนสมาชิกของพรรคของสมาชิกเดิมดังกลาว ตอมานายอมรวิทยยอมรับวาไดกระทําการ
ดังกลาวจริง คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงใหรองทุกขดําเนินคดีแกนายอมรวิทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔
และสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ปญหาที่วา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสันต ชัยเทศ ไดรวมกับนายอมรวิทย กระทําการดังกลาว
หรือไม ตามทางไตสวนไดความจากนายอมรวิทย เบิกความประกอบถอยคําของพยานที่ใ หไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และ
วัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร. ๒๓ ร. ๒๔ วา ปลายเดือนกุม ภาพันธ ๒๕๔๙
นายบุญทวีศักดิ์ไดโทรศัพทติดตอขอพบพยานหลายครั้ง พยานจึงไดไปพบนายบุญทวีศักดิ์ ๒ ครั้ง
ครั้งแรก ที่รานคาแถวรามคําแหงเมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ไดพูดคุยกับพยาน
ในเรื่อง ที่ขอพบโดยจะใหพยานเปลี่ยนขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองคนหนึ่งออกแลวเอาชื่อผูที่
จะสมัครรับเลือกตั้งลงแทนในระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่สอง บริเวณแยกลําสาลีในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา
นายบุญทวีศักดิ์ ไดนําแผนซีดีกับ ท.พ. ๖ จํานวน ๓๔ แผน ใหพยานนําไปลงในคอมพิวเตอรระบบ
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง กับไดใหเงินคาตอบแทนพยาน ๓๐,๐๐๐ บาท พยานพยายามคืนให
แตนายบุญทวีศักดิ์ไมรับ การที่นายอมรวิทยไดมีโอกาสพบกับนายบุญทวีศักดิ์ถึง ๒ ครั้ง แตละครั้ง
เปนการพบปะพูดคุยกันสองตอสองในสถานที่ที่เปดเผย ทั้งเรื่องที่พูดคุยกันยอมจะตองใชเวลากวาตกลงได
เชื่อวานายอมรวิทยเห็นและจดจํานายบุญทวีศักดิ์ไดอยางแนนอนโดยไมมีขอสงสัย ทั้งนายอมรวิทยได
ลุแกการกระทําความผิดของตนเอง ยิ่งไมมีขอระแวงวานายอมรวิทยจะใหรายหรือปรักปรํานายบุญทวีศักดิ์
ถอยคําของนายอมรวิทย จึงมีน้ําหนักรับฟงได นอกจากนั้น นายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขาฝาย หมู ๗ ตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความประกอบ
ถอยคําของพยานที่ใ หไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๔๑ วา
เมื่อวัน ที่ ๕ มีน าคม ๒๕๔๙ พยานไปที่โรงแรมกานตม ณีแ ละไดพบกับผูสมัครหลายคนที่ม าให
คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค ร พยานยั ง พบนายบุ ญ ทวี ศั ก ดิ์ หั ว หน า พรรค และนายสุ ข สั น ต
ผูอํานวยการการเลือกตั้ง ไมวานายประยูร นายอัสดา นอยขาว (ที่ถูก นาวาอากาศเอก อิษฎา นอยขาว)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

นายสมยศ สม เขียวหวาน นายพีรเดช เพชรกุล นายอํ านาจ รอดชว ย และพยานได รับคัด เลือ ก
ใหลงสมัครโดยนัดใหมารับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคในวันรุงขึ้น วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
พยานจึงไปที่โรงแรมกานตมณีอีก แตหนังสือรับรองยังไมเรียบรอย นายสุขสันตไดขอรองใหพยาน
ชวยเลขาของนายสุขสันตจัดทําบัญชีผูสมัครภาคใตกับใหนําไปลงพิมพในคอมพิวเตอรแลวพิมพบัญชี
รายชื่อดังกลาวออกมานําไปใหนายสมยศ สมเขียวหวาน ตรวจโดยนายประยูร พูลจันทร เบิกความ
รับรองบัน ทึกถอยคําของพยานที่ไดใ หไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสาร
หมาย ร. ๔๔ วา ในวันที่พยานไปรับหนังสือรับรองที่โรงแรมกานตมณี พยานก็ไดพบนายสายัณหดวย
นอกจากนั้น นายอานนท หิรัญศิริ พนักงานโรงแรมกานตมณี ไดใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๔๓ ยืนยันตามภาพถายของนายบุญทวีศักดิ์วา นายบุญทวีศักดิ์
อยูในหองพักหมายเลข ๒๐๓ และไดรวมกับนายสุขสันตจัดทําเอกสารการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทั้งนายสายัณหและนายอานนท ถือวาเปนพยานคนกลางถอยคําของบุคคลทั้งสองจึงมีน้ําหนักนาเชื่อถือ
และพยานผูรองยังมีนายสุขสัน ต เบิกความรับรองบันทึกถอยคําของพยานที่ไดใ หไวตออนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร. ๓๗ หรือ ร. ๑๐๐ หรือเอกสารแนบทายเอกสารหมาย
ร.๑๐ วา ในคืนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ ไดนําแผนดิสก
ขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มาแกไขภายในหองพักหมายเลข ๒๐๓ ของโรงแรมกานตม ณี
และพยานไดใหนายสายัณหเปนผูแกไข สอดคลองกับบัตรจดนามผูพักของโรงแรมกานตมณีตามเอกสาร
หมาย ร. ๑๔๖ ที่ระบุวา นายสายัณหไดเขาหองพักหมายเลข ๒๐๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
ทั้งตรงกับคําของนายอมรวิทยที่ยืนยันวา นายบุญทวีศักดิ์ เปนผูนําแผนซีดีขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ มาใหพยานนําไปลงแทนขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แมขอเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลาที่น ายบุญทวีศักดิ์นําแผนซีดี
ไปใหนายอมรวิทยตามถอยคําของนายสุขสันตจะระบุวา ในคืนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ
๒ นาฬิกา สวนนายอมรวิทยใหถอยคําวา ไดรับแผน ซีดีจากนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อวัน ที่ ๖ มีน าคม
๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ก็ดี หรือถอยคําของนายสุขสันต ตามเอกสารหมาย ร. ๓๗ ที่ระบุวา
กอนนายบุญทวีศักดิ์จะไปรับแผนบันทึกขอมูลหรือซีดี นายบุญทวีศักดิ์บอกวามีคาใชจาย ๕๐,๐๐๐ บาท
พยานจึงเรี่ยไรเงินกันไดจํานวนดังกลาวใหน ายบุญทวีศักดิ์ไป สวนนายอมรวิทยใ หถอยคําวา วัน ที่
ไดรับแผนซีดีจากนายบุญทวีศักดิ์ นายบุญทวีศักดิ์ไดใหเงินพยาน ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ดี สําหรับถอยคํา
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ของนายสุขสันตกับนายอมรวิทยที่แตกตางกันในเรื่องแผนซีดีที่นําไปลงในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูล
สมาชิกพรรคการเมืองนั้น ปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ป ๒๕๔๘ ที่อยูที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เอกสารหมาย ร. ๑๓๕ ของผูรองวา
มีเอกสารหลักฐาน ท.พ. ๖ และแผนซีดีบันทึกขอมูลนําสง กกต. อยู ๒ ชุด จากการตรวจสอบขอมูล
ที่อยูในแผนซีดีทั้ง ๒ ชุดดังกลาว ปรากฏวาซีดีขอมูลชุดที่ ๑ ไดบันทึกขอมูลเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
และซีดีขอมูลชุดที่ ๒ ไดบันทึกขอมูลเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และจากการเปรียบเทียบขอมูลที่มี
อยูในแผนซีดีทั้ง ๒ ชุด ปรากฏวามีขอมูลไมตรงกันโดยเฉพาะมีหมายเลขสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
จํานวน ๖๑ รายการ ที่หมายเลขสมาชิกคงเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลภายใน คือ หมายเลข
ประจําตัวประชาชน ชื่อ และนามสกุล รายชื่อของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ปรากฏในฐานขอมูล
ของ กกต. จึงเปนขอมูลของแผนซีดีชุดที่ ๒ ตรงกับวิธีการทุจริตดวยการตัดตอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เกิดขึ้น การที่แผนซีดีขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ป ๒๕๔๘ อยูที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึง ๒ ชุด แทนที่จะมีอยูเพียงชุดเดียว คือ แผนซีดีขอมูลชุดที่ ๑
พรอม ท.พ. ๕ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่สงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๔๙ เชน นี้ จึงเชื่อไดโดยไมมีขอสงสัยวา นายบุญทวีศักดิ์มิไดไปนําซีดี
แผนที่อยูที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวมาแกไขดังที่นายสุขสันตใหถอยคํา แตไดนํา
แผนซีดีขอมูลดังกลาวที่เก็บไว ณ สํานักงานใหญผูถูกรองที่ ๒ หรือทําสําเนาแผนซีดีขอมูลดังกลาว
ขึ้นแลวนําไปใหแกไขที่โรงแรมกานตมณี เพราะไดความจากนายสุขสันตเบิกความวา คอมพิวเตอร
ที่นายสายัณหใชเปลี่ยนขอมูลรายชื่อสมาชิกพรรค นายบุญทวีศักดิ์ก็ไดนํามาจากบานของนายบุญทวีศักดิ์
ซึ่งเปนที่ต้งั สํานักงานใหญผูถูกรองที่ ๒ โดยเชาจากนางสาวสําราญ จันทะมิตร สอดคลองกับถอยคํา
ของนางรั ตนา เกษริน ทร ผูชว ยผูจั ดการโรงแรมกานตม ณี และนายอานนท หิรั ญศิริ พนั กงาน
โรงแรมกานตมณี ที่ใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๔๒
และ ร.๔๓ ตามลําดับ วา คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพที่ใชในหองพักหมายเลข ๒๐๓ เปนของผูพัก
นํามาเอง สวนคําของนายอมรวิทยที่วา ไดรับเงินจากนายบุญทวีศักดิ์ ๓๐,๐๐๐ บาท แตนายสุขสันต
ใหถอยคําวา กอนนายบุญทวีศักดิ์ไปรับแผนซีดีไดใหเงิน ใชจายไป ๕๐,๐๐๐ บาท เชื่อไดวาเงินอีก
๒๐,๐๐๐ บาท นายบุญทวีศักดิ์เก็บไวเสียเอง แมถอยคําของนายสุขสันตกับนายอมรวิทยที่ใหการตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวจะแตกตางกัน แตก็เห็นไดวาเปนคําตอบตามคําถามที่
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อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงถาม ผูตอบยอมจะมุงแตตอบคําถามยิ่งกวาจะคํานึงวาคําถาม
จะตรงตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือไม ขอแตกตางดังกลาว จึงไมถึงกับทําใหถอยคําของพยานเปนพิรุธ
นอกจากนั้น ไดความจากนายสุขสัน ตเบิกความไต สวนยืน ยัน อีกวา หลังจากนํารายชื่อของผูสมัค ร
ใสลงไปแทนชื่อสมาชิกเดิมในแผนซีดี แลวนายบุญทวีศักดิ์ไดตรวจสอบและบอกใหพยานดูวามีใคร
ตกหลน พยานไลตามรายชื่อดูแลวเห็นวาเรียบรอย จึงใหพิมพ ท.พ. ๖ ฉบับใหม แลวนายบุญทวีศักดิ์
ไดลงชื่อกอนนําไปคืนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๒ อางวา นายบุญทวีศักดิ์
ไมเคยรูจักหรือเสนอเงินใหแกนายอมรวิทย ทั้งในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ ไปติดตอ
ขอเชารถเพื่อใชหาเสียงเลือกตั้งอยูที่จังหวัดเพชรบูรณ กับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรค
และนายเอนก จันทรสนธิ เหรัญญิกพรรค แลวพักคางคืนที่บานของนายประพัฒน โดยอางหลักฐาน
การเชากับมีนายประพัฒน และนายเอนกมาเปนพยานเบิกความนั้น พยานผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสองเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถูกรองที่ ๒ โดยตรง มิใชพยานคนกลางทั้งหลักฐานการเชาก็งายแกการทํายอนหลัง
พยานผูถูกรองที่ ๒ มีน้ําหนักนอยจึงไมพอฟงหักลางพยานหลักฐานดังกลาวตลอดจนพฤติการณ
แหงคดีได ขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายสุขสันต ไดรวมกับ
นายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จริง
สําหรับปญหาที่วา นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอัน เปน เท็จ
ดังกลาวใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หรือไม ไดความจากถอยคําของนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามเอกสาร
หมาย ร. ๓๗ ประกอบกับคําเบิกความในชั้นไตสวนวา ผูที่ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคไมถึง
เกาสิบวันที่จะลงสมัครมีทั้งหมดประมาณ ๘๐ คน แตไดลงสมัครจริง ๆ ๓๐ กวาคน ในจํานวนนี้เปน
ผูที่มีคุณสมบัติครบเกาสิบวัน ๓ คน คือ พันเอก เด็ดดวง ณ ลําปาง ผูสมัครเขต ๓ จังหวัดลําปาง
นางสุทิน ชิดชม ผูสมัครเขต ๓ จังหวัดแพร และนายสํารวย ปญสาท ผูสมัครเขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี
สวนผูสมัครนอกนั้นไมวาพันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน นายอํานาจ รอดชวย นายดิเรก หนูสาย
นายประยูร พูลจันทร นายชวการ โตสวัสดิ์ ลวนเปนผูสมัครที่มีการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคในแผนซีดี
ทั้งสิ้น ตามบัญชีรายชื่อผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทายเอกสารหมาย ร. ๑๐ สวนบัญชีรายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติรับเลือกตั้งซึ่งพยานทําขึ้นตามเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๑๐๐ เอกสาร
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เดียวกับเอกสารทายหมาย ร. ๑๐ ไดขาดตกชื่อของนายอํานาจ รอดชวยไป และสําหรับหนังสือยืนยัน
การเปน สมาชิกพรรคที่พยานมีไปถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาง ๆ ๔ คน คือ
นายอนุสรณ สมทา ผูสมัครเขต ๒ จังหวัดแพร นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน ผูสมัครเขต ๑ จังหวัดสระแกว
นายพินิจ แสงสวาง ผูสมัครเขต ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และนายฉลอง นนทพายัพ ผูสมัครเขต ๑๓
กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๑๐ แผนที่ ๒๑ ถึง ๓๐ ปรากฏวาบุคคลทั้งสี่
มาภายหลังจากที่ไดนําแผนซีดีไปคืนแลวแตบุคคลทั้งสี่จะลงสมัครใหได พยานจึงปรึกษานายบุญทวีศักดิ์
หัวหนาพรรค นายบุญทวีศักดิ์แนะนําใหพยานรับรองวาเปนสมาชิกพรรคแตไมมีชื่อใน ท.พ. ๖ ทั้ง ๆ
ที่รูอยูแลววาบุคคลทั้งสี่ลงสมัครไมไดเพราะไมมีรายชื่อใน ท.พ. ๖ ถอยคําของนายสุขสันตดังกลาว
สอดคลองกับทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนซีดีทั้ง ๒ แผน ที่อยูที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปรียบเทียบเฉพาะหมายเลขสมาชิกเหมือ นกันแตชื่อสมาชิกตางกัน ตาม
เอกสารหมาย ร. ๑๕๗ ปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๖๑ คน
โดยใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของสมาชิกเดิม และมีรายชื่อของผูลงสมัคร
รับเลือกตั้งไมวาจะเปน นายชวการ โตสวัสดิ์ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิก
ของผูชื่อ ไสว จิน ดาวงศ ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นายชารัตน มณีศ รี
ใชเลขประจําตัวสมาชิกของผูชื่อ สําราญ ฤทธิ์ธวัช นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ ใชเลขประจําตัว
สมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูชื่อ กุสุมา อุทธานิช ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๔๙ นายดิเรก หนูสาย ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวัน เดือนปที่สมัครสมาชิกของผูชื่อ สมพร
ธงทอง ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ นายอํานาจ รอดชวย ใชเลขประจําตัวสมาชิก
และวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูชื่อ วงวาส กะตารัตน ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘
นายวิรัตน ตรีโชติ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือ นปที่สมัครสมาชิกของผูชื่อ จันทา คชมิตร
ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย ใชเลขประจําตัวสมาชิก
และวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูชื่อ ณัฐวุฒิ ทิพวัลย ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
อยูดวย เปนตน โดยปรากฏตามรายงานการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เอกสารหมาย ร. ๑๒๓ แผนที่ ๗๘ และ ๗๙ วา นายชวการ เปนผูสมัครเขต ๒๙
กรุงเทพมหานคร นายชารัตน มณีศ รี เปนผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ
เปนผูสมัครเขต ๑ กรุงเทพมหานคร นายดิเรก หนูสาย เปนผูสมัครเขต ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นายอํานาจ รอดชวย เปน ผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน ตรีโชติ เปนผูสมัคร
เขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย เปน ผูสมัครเขต ๑ จังหวัดตรัง
โดยนายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ ผูสมัครเขต ๑ กรุงเทพมหานคร เบิกความรับรองบันทึกถอยคําที่ได
ใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน เอกสารหมาย ร. ๔๗ ยอมรับวา พยานเพิ่งสมัครเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ แตนายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคใหพยานโดยระบุวาพยานเปนสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ (นาจะเปน
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย ร. ๑๕๗) หมายเลขสมาชิกพรรค ๗๕๕๙/๒๕๔๘
ซึ่งเปนหมายเลขสมาชิกเดิมที่ชื่อ กุสุมา อุทธานิช ตามเอกสารหมาย ร. ๔๗ แผนที่ ๑๓ โดยนายบุญทวีศักดิ์
บอกวา หนังสือรับรองดังกลาวนําไปสมัครรับเลือกตั้งได แมน ายชารัตน มณีศ รี ผูสมัครเขต ๔
จังหวัดตรัง เบิกความรับรองบัน ทึกถอยคําที่ไดใ หไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
เอกสารหมาย ร. ๔๘ วา พยานสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘
หมายเลขสมาชิก ๐๗๔๓๔/๒๕๔๘ ก็ดี นายวิรัตน ตรีโชติ ผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบิกความรับรองบันทึกถอยคําที่ไดใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย
ร. ๑๐๕ วา พยานสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ และไดรับ
หนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคของนายบุญทวีศักดิ์ตามเอกสารหมาย ร. ๑๐๕ แผน ที่ ๔ ก็ดี
นายดิเรก หนูสาย ผูสมัครเขต ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความยืนยันบันทึกถอยคําที่ใหไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๑๐๖ และ ร. ๑๑๖ วา พยานไดกรอก
ใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ประมาณวันที่ ๒๐ หรือวัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
และไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรค รับรองวาพยานเปน
สมาชิกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย ร. ๑๑๖ แผนที่ ๔ ก็ดี หรือนายอํานาจ
รอดชวย ผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใ หถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร. ๑๐๗ และ ร. ๑๑๔ วา พยานไดกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พรรคมีมติรับเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตามหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรค เอกสารหมาย ร. ๑๑๔ แผนที่ ๔ - ๕
ก็ดี พยานเหลานี้ ตางยอมรับวาไดถูกศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากไมได
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
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เกาสิบวัน ทั้งสิ้น สอดคลองกับทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนซีดีทั้ง ๒ แผน
ที่อยูที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเอกสารหมาย ร. ๑๕๗ ถอยคําของนายชารัตน นายวิรัตน
นายดิเรก และนายอํานาจ จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได ที่ผูถูกรองที่ ๒ นํานายบุญทวีศักดิ์ มาเบิกความ
อางวา พยานไดมอบหมายใหนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรค รับผิดชอบหาผูสมัครและ
พยานลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค (แบบ ส.ส. ๑๘/ข ๒) ที่มิไดกรอกขอความ
แลวใหนายสุขสันตไปกรอกขอความสมาชิกผูมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเองโดยพยานมิไดรูเห็นกับ
การกระทําของนายสุขสันตดังกลาวนั้น จึงไมมีน้ําหนักหักลางพยานหลักฐานและพฤติการณแหงคดีได
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหแก
ผูสมัครดังกลาวนําไปเปนหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดตาง ๆ โดยรูอยู
แลวผูสมัครดังกลาวมิไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนเวลาติดตอกันถึงเกาสิบวันไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๗ (๔)
ประเด็นขอ ๒ ที่วา พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล
ไดรว มกันสนับสนุนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ และนายสุขสันต ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และรวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
หรือไม พยานหลักฐานสําคัญในประเด็นขอนี้มีนายชวการ โตสวัสดิ์ และนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ เบิกความประกอบบันทึกถอยคําของพยานทั้งสองที่ไดใหไวตออนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๓๖ และ ร. ๓๗ กับบันทึกการใหขอเท็จจริงที่ใหไว
แกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เอกสารแนบทาย
เอกสารหมาย ร. ๑๐ ไดความจากคําของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒๖ หรือ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
นายยุทธพงศหรือพงษศรี ศิวาโมกข นัดพยานไปรับประทานอาหารที่รานอาหารริมถนนนนทบุรีตัดใหม
ระหวางพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง ไดมีโทรศัพทมาหานายพงษศรี พยานฟงแลวจับใจความ
ไดวาใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแกปญหาของผูถูกรองที่ ๑ ในเรื่อง ๒๐
เปอรเซ็นต นายพงษศรีถามพยานวามีไหม พยานตอบวามีพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพราะพยานรูจ กั นายสุขสันต
ชัยเทศ มากอน นายพงษศรีจึงโทรศัพทกลับไป บุคคลดังกลาวบอกใหนายพงษศรีหาอีก ๒ ถึง ๓ พรรค
พยานไดโทรศัพทแจงนายสุขสันตทันทีและบอกวามีคาใชจายหัวละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ไดพูดคุยกับ
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นายพงษศรี ครูหนึ่งนายสุขสันตโทรศัพทมาบอกวาหาได ๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย
พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคเกษตรกรไทย แตภายหลังประสานไดเพียง ๓ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒
พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะพยานจะเดินทางขึน้ เครือ่ งบิน
จากอําเภอหาดใหญ กลับกรุงเทพมหานคร นายพงษศ รีโทรศัพทแ จงพยานวา นายตองการพบดว น
พยานบอกวาอยูที่อําเภอหาดใหญ นายพงษศรีบอกวา เมื่อถึงกรุงเทพมหานครใหไปพบกัน ที่พรรค
ผูถูกรองที่ ๑ หลังจากเดินทางถึงกรุงเทพมหานครแลว พยานก็ไปที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดพบนายตอย
นายพงษศรี กับนายทวี ที่รานอาหารตามสั่งขางพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายพงษศรีแนะนํานายทวีวาเปน
คนใกลชิดของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และกําลังรอพบพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งติดประชุมพรรค
เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา นายตอย นายพงษศ รี กับนายทวี ไดพาพยานไปรอที่หองประชุม
ประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานอยูติดกับหองของพลเอก ธรรมรักษ ระหวางนั้นพยานโทรศัพท
สอบถามรายชื่อของผูสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ ๓ พรรคดังกลาวจากนายสุขสันต ประมาณ
๓๐ นาทีตอมา เมื่อพยานไดพบกับพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล พยานได
มอบรายชื่อผูที่จะลงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ ๓ พรรคดังกลาวใหพลเอก ธรรมรักษ พลเอก
ธรรมรักษถามนายทวีวาไดไหม นายทวีตอบวา ได ๓ พรรค พลเอก ธรรมรักษถามถึงผูสมัครแบงเขต
ของ ๓ พรรค โดยเฉพาะพื้นที่ของพรรคการเมืองฝายคาน จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสระแกว
พยานก็รับปาก พลเอก ธรรมรักษ ถามวา เมื่อสมัครแบบบัญชีรายชื่อและหมายเลขสมัครของพรรคแลว
จะสงผูสมัครแบบแบงเขตไดหรือไม พยานตอบวาได พลเอก ธรรมรักษถามวา พวกที่ไมครบ ๙๐ วัน
จะทําอยางไร พยานตอบวา จะทําการตัดตอพันธุกรรมโดยไปนําแผนดิสกขอมูลการเปนสมาชิกพรรค
ที่สงไปใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิ่มเติมเมื่อตนปกลับมาเปลี่ยนชื่อสมาชิกพรรค
บางคนออกแลวนํารายชื่อของผูสมัครใสเขาไปแทนโดยใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัคร
ของสมาชิกเดิม พลเอก ธรรมรักษ ถามนายพงษศักดิ์ซึ่งนั่งอยูวาเอาตามนี้นะ นายพงษศักดิ์ตอบวา
ตกลงตามนี้ แลวนายพงษศักดิ์ขอตัวกลับ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายตอย
แจงพยานวา นายใหไปรับเงิน ที่พรรคของผูถูกรองที่ ๑ พยานนายทวี นายพงษศ รี และนายตอย
ไดเดินทางไปที่พรรคของผูถูกรองที่ ๑ ระหวางทางมีโทรศัพทบอกนายทวีวา นายเปลี่ยนใหไปรับเงิน
ที่กระทรวงกลาโหม จึงพากันไปที่กระทรวงกลาโหม พยานกับพวกรอประมาณ ๒๐ นาที พลเอก
ธรรมรัก ษ มาถึงไดเ รียกนายทวีเขา ไปในห อง ครู หนึ่งนายทวีออกมาพรอ มเงิน และบอกพยานว า
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ใหไ ปจัด การคา สมั ครของผูสมั ครแบบบัญ ชีรายชื่ อกอ น พยานนั บเงิน ไดจํ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จึงนําไปใหนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันที่ ๔ ถึง
๕ มีน าคม ๒๕๔๙ พยานเริ่ม ติดตอหาผูสมัครโดยใชโรงแรมกานตม ณี หองพักหมายเลข ๔๐๑
เปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปยอดผูสมัครได ๓๓ คน นายทวีนําเงินมาให
ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒ ซอง ไมพอจายแกผูสมัคร ๓๓ คน นายทวีไปนําเงิน
มาอีกแบงใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๘ ซอง และใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกัน
ระหวางผูรวมงาน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายทวีไดนําเงินคาสมัคร
ของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน จํานวน
๑๔๐,๐๐๐ บาท มาใหพยานที่โรงแรมกานตมณี พยานไดโอนเงินดังกลาวที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาประดิพัทธ ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
นครพนม เมื่อเวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา และไดความจากคําของนายสุขสัน ตตามบัน ทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร. ๓๗ กับเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๑๐ หรือ ร. ๑๐๐ วา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
ขณะพยานอยูที่จังหวัดนครพนมไดรับโทรศัพทจากนายชวการสอบถามวา พยานจะทํางานใหผูถูกรอง
ที่ ๑ หรือไม พยานถามวา งานอะไร นายชวการบอกวา ใหประสานพรรคการเมืองพรรคเล็กเพื่อจัดสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เปาหมาย คือ ภาคใต จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดสระแกว
และจังหวัดปราจีนบุรี โดยผูถูกรองที่ ๑ จะออกคาใชจายใหอยางนอยคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พยานตกลง
ระหวางเดินทางมากรุงเทพมหานคร พยานไดติดตอพรรคการเมืองได ๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒
พรรคเกษตรกรไทย พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง พยานกับนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เดินทางถึงโรงแรมกานตมณีเมื่อเวลาประมาณ ๒๓ นาฬิกา แลวไปหารือกับนายชวการ
เกี่ยวกับเรื่องการหาผูสมัครตลอดจนคาใชจายที่หองพักหมายเลข ๔๒๖ และเริ่มหาผูสมัครตั้งแตวันที่ ๔
ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยวิธีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตคัดเลือกผูสมัคร ๓๓ คน ในเขตเลือกตั้งจังหวัดสระแกว
ปราจีนบุรี ลําปาง จังหวัดละ ๑ คน จังหวัดแพร ๒ คน กรุงเทพมหานคร ๓ คน และจังหวัดภาคใต
๒๕ คน หลังจากตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากระบบฐานขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลวพบวามีชื่อผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาว พยานไดใหนายบุญทวีศักดิ์
ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกแกผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้ง นายตอยจายเงิน
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ที่ใสอยูในซองใหแกผูสมัคร วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการไดโทรศัพทถามพยานวา มีผูสมัคร
เหลืออีกกี่คน พยานบอกวา เหลือจังหวัดนครพนม ๕ เขต กับสกลนคร ๒ เขต รวม ๗ คน นายชวการ
ไดโอนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เขาบัญชีของพยานที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม
แตพยานจัดเตรียมเอกสารไมทันจึงไมสงลงสมัคร และโอนเงินผานตูเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (A.T.M)
คืนใหนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากผูสมัครแตละคนสมัครเสร็จแลวไดสงโทรสาร
ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครมาใหพยานที่โรงแรมมายเฮาส เพื่อรวบรวมใหนายชวการ
ไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ถอยคําของนายชวการ และนายสุขสันตดังกลาว นอกจากสอดคลองกัน
แลวยังเชื่อมโยงกัน อยางสมเหตุสมผล กลาวคือ ประการแรก เรื่องที่นายชวการติดตอนายสุขสัน ต
ใหหาพรรคการเมืองพรรคเล็กสงผูสมัครโดยเนนพื้นที่ในจังหวัดภาคใต ก็ปรากฏวานายสุขสันตจัดสง
ผูสมัครลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใตซึ่งเปนฐานเสียงของพรรคประชาธิปตยถึง ๒๕ คน จากจํานวนผูสมัคร
ทั้งหมด ๓๓ คน พื้นที่ดังกลาวหากไมมีพรรคการเมืองอื่น สงผูสมัคร ก็ยอมคาดหมายไดวาผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมนาจะไดคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น เจือสมกับ
ถอยคําของนายชวการที่วา นายพงษศรีบอกนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษ เนนใหหาผูสมัครในพื้นที่
จังหวัดภาคใต การที่นายชวการมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดแตกลับติดตอนายสุขสันต ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหหาผูสมัครโดยเนน พื้น ที่จังหวัดภาคใต แสดงชัดแจงวาเปน การ
กระทําเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนขอสนับสนุนถอยคําของนายชวการดังกลาวใหมี
น้ําหนักนาเชื่อถือ ประการที่สอง ถอยคําของนายชวการที่วา ไดพบพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ภายหลังจากที่ไดพบกับนายพงษศรี นายธีรชัยหรือตอย และนายทวี ที่รานอาหารตามสั่งหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการ ไดใหการถึงหองที่ไปรอพบพลเอก ธรรมรักษ
วา เปนหองประชุมของประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานติดกับหองของพลเอก ธรรมรักษ
และไดความวาพลเอก ธรรมรักษ มีตําแหนงเปนประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานของผูถูกรอง
ที่ ๑ รวมทั้งการจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ ในเวลาตอมาก็เปนไปตามวิธีการที่นายชวการ
แจงใหแกพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ทราบ หากนายชวการมิไดเขาไปที่พรรคของผูถูกรองที่ ๑
รวมทั้งไมไดพบพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ ก็ไมนาจะกลาใหรายละเอียดถึงหองดังกลาวตลอดจน
วิธีการหาผูสมัครเพื่อประโยชนแกผูถูกรองที่ ๑ ทั้งยอมเสี่ยงกระทําผิดอาญาซึ่งมีโทษถึงจําคุกเสียเอง
ที่ผูถูกรองที่ ๑ อางวา ในวันดังกลาว นายพงษศักดิ์ เขารวมประชุมกรรมการบริหารพรรค ๔ ภาค ไมนาน
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แลวออกไปรับประทานอาหารกับนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ ที่รานอาหารครัวเกศณี และระหวางนั้น
พลตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรสิริ ที่ปรึกษาสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ไดมาสมทบพูดคุยเรื่อง
งานของสมาคม เนื่องจากนายพงษศักดิ์เปนประธานสมาคม จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา
ก็แยกยายกันกลับโดยมีนายสุรศักดิ์ และพลตํารวจตรี ประวุฒิ ทําบันทึกยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวนั้น
นายพงษศักดิ์ มีตําแหนงเปน รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนงรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม นับวาเปนกระทรวงที่สําคัญกระทรวงหนึ่ง ถือเปนบุคคลสาธารณะที่สังคมยอมจะให
ความสนใจ และปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนตาง ๆ เปนที่รูจักทั่วไป เชื่อวา
นายชวการรูจักและจดจําไดโดยไมผิดตัว แมในวันดังกลาวจะมิไดมีการแนะนําตัวใด ๆ ตอกัน ถอยคํา
ของพยานผูถูกรองที่ ๑ ทั้งสองดังกลาวไมมีน้ําหนักหักลางคําของนายชวการได ประการที่สาม การไปที่
กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย พานายชวการ
เขาไปในกระทรวงกลาโหมไดโดยไมตองรับบัตรผานเขาออกและถูกตรวจสอบจากทหารรักษาการณ
หรือสามารถผานเขาไปรอพบพลเอก ธรรมรักษ ถึงหนาหองทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ทั้ง ๆ ที่เปนบุคคลภายนอก แสดงวานายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย ผานเขาออกจนเปนที่คุนเคย
ของทหารรักษาการณและแนนอนใจวาจะไดพบกับพลเอก ธรรมรักษ ทั้งไดความจากพลเอก ธรรมรักษ
ใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๑ วา รูจักกับนายทวี
ซึ่งเปนผูสื่อขาวอิสระที่มาใหขาวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดภาคใต จึงเชื่อไดวาการที่นายทวี พานายชวการ
ไปกระทรวงกลาโหม ในวันดังกลาว ไดมีการนัดหมายกับพลเอก ธรรมรักษมากอน สอดคลองกับถอยคํา
ของนายชวการที่วา ระหวางเดินทางไปพรรคของผูถูกรองที่ ๑ นายทวีไดรับโทรศัพทแจงวา นายให
เปลี่ยนที่รับเงินไปที่กระทรวงกลาโหม ที่ผูถูกรองที่ ๑ อางบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก ยุทธศักดิ์
ศศิประภา และนํานายสมาน วงศวรายุทธ พลตรี พฤณท สุวรรณทัต พลเอก ธีรพงศ จิระวงศ และ
พันเอก เชิดพงษ บุณยเกียรติ มาเบิกความเปนพยานวา วันดังกลาว นายทวีไมไดเขาไปพบพลเอก ธรรมรักษ
ในหองทํางานเพราะพลเอก ธรรมรักษไมมีเวลาวางไดความวา นายสมานมาพบพลเอก ธรรมรักษเปนเพียง
การพูดคุยในเรื่องที่พลเอก ธรรมรักษจะไปเปนประธานในพิธีเปดงานอนุสาวรียปราบฮอและงานกาชาด
ประจําป ๒๕๔๙ แทนพันตํารวจโท ทักษิณ หรือที่ผูถูกรองที่ ๑ อางวา พลเอก ยุทธศักดิอ์ ยูใ นหองกับ
พลเอก ธรรมรักษ ไดความวา เปนเพียงการมารอเพื่อจะไปรวมฟงการปราศรัยของผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น
มิใชกิจธุระสําคัญถึงกับนายทวีไมอาจเขาพบพลเอก ธรรมรักษในชวงเวลาดังกลาว ไดความจากถอยคํา
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ของนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษ เรียกใหนายทวีเขาไปพบเพียงครูเดียวนายทวีก็ออกมาพรอมเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท จึงสมเหตุผล ถอยคําพยานของผูถูกรองที่ ๑ จึงไมมีน้ําหนักหักลางถอยคําของนายชวการ
ตลอดจนพฤติการณแหงคดีดังกลาว ประการที่สี่ การใชโรงแรมกานตมณีเปนศูนยประสานงานหาผูสมัคร
ในขอนี้ ผูรองมีบัตรจดนามผูพัก (รายการเขาพัก) เอกสารหมาย ร. ๑๔๖ ขอมูลการเขาพักเอกสาร
หมาย ร. ๑๔๖ ทะเบียนยอผูเขาพักเอกสารหมาย ร. ๑๔๕ และรายการคาใชจายเอกสารหมาย ร. ๑๕๐
เปนหลักฐาน โดยปรากฏวานายชวการไดมาเปดหองพักตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๒ หอง
คือหองหมายเลข ๓๒๕ และ ๔๒๖ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการเปดใชหองประชุม คือ
หองหมายเลข ๔๐๑ เปนเวลา ๓ วัน ระหวางวันที่ ๔ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ ไดเปดหองพักเพิ่มอีก คือ หองหมายเลข ๒๐๑, ๒๐๓, ๓๐๑ และ ๕๒๒ วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ อีก ๑ หอง คือ หองหมายเลข ๓๐๒ โดยมี ๒ หอง ที่เปดในนามของบุคคลอื่นเปนผูพัก
คือ หองหมายเลข ๒๐๓ นายสายัณห เจียมสวัสดิ์ เปนผูพัก และหองหมายเลข ๓๐๑ นายฉลอง
นนทพายัพ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามบัญชีรายชื่อทายเอกสารหมาย ร.๓๘ เปน ผูพักโดยมี
ขอความเขียนระบุวา ลูกคามาสัมมนาหอง ๔๐๑ พรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดความจากถอยคําของนางรัตนา
ผูชวยผูจัดการโรงแรมกานตมณี ตามเอกสารหมาย ร. ๔๒ วา คาหองหมายเลข ๒๐๓, ๓๒๕, ๔๒๖
คารับโทรสาร และคาหองประชุมหมายเลข ๔๐๑ ทีมงานที่ดูแลคาใชจายอางวาเปนเลขาธิการพรรค
เปน ผูชําระ สวนคาหองอื่น ๆ ทีมงานของนายชวการชําระ หากนายชวการไมไดรับการสนับสนุน
คาใชจายตามที่ใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร. ๓๖ และเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๑๐ ก็ไมมเี หตุผลใด
ที่นายชวการจะยอมเสียคาใชจายดังกลาวโดยตนเองมิไดมีสวนไดเสียเลย ประการที่หา เกี่ยวกับการ
โอนเงิ น ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเข าบัญชีข องนายสุขสัน ต ที่จังหวั ดนครพนม เมื่อวัน ที่ ๘ มีน าคม
๒๕๔๙ วันสุดทายของการรับสมัครเลือกตั้ง ผูรองมีใบโอนเงินตามเอกสารหมาย ร. ๒๒๓ ระบุวา
นายชวการไดโอนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขาประดิพัท ธ
ไปเขาบัญชีของนายสุขสัน ตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม เปน หลักฐาน
ประกอบถอยคําของนายชวการ และนายสุขสัน ต ที่ใหถอยคําตรงกัน วา เปน คาสมัครของผูสมัคร
ที่เหลือ ๗ คน ในเขตเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนม ๕ เขต และสกลนคร ๒ เขต แตนายสุขสัน ต
จัดเตรียมเอกสารไมทันจึงไมสงสมัคร และนายสุขสันตไดโอนเงินจํานวนดังกลาวจากตูเบิกถอนเงิน
อัตโนมัติ (A.T.M) คืนใหนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยนายชวการเบิกความในชั้น
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ไตสวนรับรองในขอนี้ เชื่อไดวานายชวการไดรับเงินดังกลาวมาจากพลเอก ธรรมรักษ ดังคําของนายชวการ
โดยไมมีขอพิรุธสงสัย
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา บันทึกถอยคําของนายชวการที่อางวา นายชวการไดรับ
ติดตอจากนายพงษศรีใหหาพรรคการเมืองลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนไมถึง
รอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ขัดแยงกับคําใหการของนายยุทธพงศหรือพงษศรี ศิวาโมกข
จึงไมนาเชื่อวานายพงษศรีเปนผูติดตอนายชวการใหหาพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง และการไปพบ
พลเอก ธรรมรักษในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการอางวา นายพงษศรีโทรศัพทบอกนายชวการ
วาพลเอก ธรรมรักษใหนายชวการไปพบ ก็ขัดแยงกับคําใหการของนายธีรชัยหรือตอยซึ่งใหการสอดคลอง
กับคําใหการของนายทวีกับนายพงษศรีวา ในวันนั้นไมไดพบกับพลเอก ธรรมรักษ จึงไมนาเชื่อวาในวัน
ดังกลาวไดมีการพบพลเอก ธรรมรักษ รวมทั้งที่นายชวการใหถอยคําวา นายทวีไดรับเงินจากพลเอก
ธรรมรักษ ขัดแยงกับคําใหการของนายธีรชัยซึ่งใหการสอดคลองกับคําใหการของนายทวีวาในวันนั้น
ไมไดพบหรือรับเงิน จากพลเอก ธรรมรักษ เห็นวา ขอเท็จจริงตามคําใหการหรือบันทึกถอยคําของ
นายพงษศรี นายทวี และนายธีรชัย ที่ใ หไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เอกสาร
หมาย ร. ๒๗๑ ร. ๒๗๒ และ ร. ๒๗๐ ตามลําดับ ตรงกับถอยคําของนายชวการในเรื่องทีม่ กี ารพบกัน
ที่รานอาหารตามสั่งหนาที่ทําการของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อรอพบพลเอก ธรรมรักษ เมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ ตลอดจนเรื่องที่ไปรอพบพลเอก ธรรมรักษที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๙ แตแตกตางกันในสาระสําคัญที่วา ในวันที่ ๒ ดังกลาวไดมีการพบกับพลเอก ธรรมรักษ กับ
นายพงษศักดิ์ หรือไม และวันที่ ๓ ไดมีการพบกับพลเอก ธรรมรักษ หรือไม เมื่อพิเคราะหถอยคํา
ของนายพงษศรี นายทวี และนายธีรชัยแลว มีขอแตกตางกันหลายประการ ไมวาในเรื่องที่บุคคลทั้งสาม
ใหถอยคําเกี่ยวกับนายชวการและการติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยนายพงษศรีใหถอยคําวา
นายชวการไดสอบถามวานายพงษศรีรูจักผูใหญใ นพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม นายพงษศรีบอกวา
ไมรูจักแตจะชวยติดตอสายสื่อการเมืองให ภายหลังนายพงษศรีไดทราบจากนายธีรชัยวานายทวีรูจัก
ผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ แตนายทวีกลับใหถอยคําวา นายพงษศรี กับนายธีรชัยแนะนําใหนายทวี
รูจักนายชวการ นายชวการขอใหนายทวีพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากมีขาวสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจะแจงใหทราบ ขณะที่นายธีรชัยใหถอยคําวา
นายธีรชัยเพิ่งรูจักนายชวการในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยนายพงษศรีแนะนําใหนายธีรชัย กับนายทวี
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รูจักนายชวการ จึงขอใหนายทวีติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยนายธีรชัยมิไดระบุวาผูใหญในพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เปน ใคร แตกตางกับถอยคําของนายทวีที่ยืนยันวา นายชวการขอใหน ายทวีพาไปพบ
พลเอก ธรรมรักษ แมกระทั่งในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายพงษศรี นายทวี กับนายธีรชัย พา
นายชวการไปที่กระทรวงกลาโหม นายธีรชัยใหถอยคําวา นายทวีพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ สวน
นายพงษศ รีกลับ ใหถอยคําวา ขณะไปกระทรวงกลาโหม นายพงษศ รีไมรูวานายทวีพาไปพบใคร
เพราะผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีทั้งพลเอก ธรรมรักษ และเสธ.ไอซ ประการตอมา การนัดพบที่
รานอาหารตามสั่งเมื่อวัน ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรีใหถอยคําวา นายทวีนัดใหน ายพงษศ รี
ไปพบ นายพงษศรี จึงโทรศัพทแจงนายชวการ แตนายทวีกลับใหถอยคําวา นายพงษศรี และนายธีรชัย
นัดใหนายทวีไปพบบอกวา นายชวการมีเรื่องสําคัญ นายทวีไปรอจนกระทั่งเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
นายพงษศรี กับนายธีรชัยก็ม าถึง สวนนายชวการตามมาสมทบเมื่อเวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา แต
นายธีรชัยกลับใหถอยคําวา นายธีรชัย นายพงษศรี และนายทวี นัดกันไปรับประทานอาหารในเวลา
ประมาณ ๑๙ นาฬิกา นายชวการไดมาสมทบ อีกทั้งวันที่ไปกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๙ นายทวีใหถอยคําวา การเขาไปในกระทรวงกลาโหมไมไดแลกบัตรเพราะรถของนายธีรชัย
มีบัตรอนุญาตผานเขาออกติดอยูหนากระจกรถโดยนายทวีขอจากพันเอก เชิดพงษหรืออวน บุญยเกียรติ
ชางภาพประจําตัวของพลเอก ธรรมรักษมาใหนายธีรชัย และไดเขาออกมาหลายครั้งแลว นายธีรชัยกับ
นายพงษศรี กลับใหถอยคําวา นายทวีมีบัตรพิเ ศษผูสื่อขาวของกระทรวงกลาโหมจึงไดรับอนุญาต
โดยไมตองแลกบัตรและจดชื่อหรือแจงใหทหารยามทราบ และนายพงษศรียังใหถอยคําอีกวา นายพงษศรี
มาในฐานะผูติดตามนายทวี นอกจากนั้น ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรอพบพลเอก ธรรมรักษ ที่ระเบียง
หนาหองรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นายทวีใหถอยคําวา นายทวี นายพงษศรี นายธีรชัย กับ
นายชวการ รอที่ระเบียงชั้นสองหนาหองทํางานของเจาหนาที่ประจํากระทรวงหางหองทํางานของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหมประมาณ ๓๐ เมตร นายทวีไดโทรศัพทไปหาพั นเอก เชิ ดพงษ หรื ออ วน
และไดรับแจงวาใหรอกอน นายยังมีแ ขก สักครูหนึ่งพัน เอก เชิดพงษออกมาบอกวาสงสัยจะนาน
แลวกลับเขาหองทํางานไป แตนายชวการรอไมได เพราะมีธุระสําคัญจึงพากันกลับ แตนายพงษศ รี
ใหถอยคําวา ตอนที่นายพงษศรี นายธีรชัย และนายชวการ รอที่ระเบียง นายทวีเดินเขาไปในสํานักงาน
จะไปติดตอกับผูใดไมทราบ ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที นายทวีออกมาบอกวา ไมสามารถติดตอ
เขาพบผูใหญไดจึงพากันกลับ สวนนายธีรชัยใหถอยคําวา ขณะนายพงษศรี นายชวการ และนายทวี
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รอที่ระเบียงทางเดิน นายธีรชัยขอตัวไปรอที่รถ ถอยคําของนายพงษศรี นายทวี และนายธีรชัย ที่ใหการ
เกี่ยวกับเหตุการณเดียวกันในระหวางกันเองแตกตางกันดังกลาว สอวาบุคคลทั้งสามมิไดใหการดวยความ
สัตยจริง เชื่อวาบุคคลทั้งสามมีเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริงตามถอยคําของนายชวการ เพื่อมิใหพาดพิงถึง
พลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ ยิ่งกวาการใหความจริงอยางตรงไปตรงมา แมผูถูกรองที่ ๑ มีพันเอก
เชิดพงษ บุณยเกี ยรติ และพลเอก ธีรพงษ จิร ะวงศ มาเบิกความสนับสนุน โดยพันเอก เชิดพงษ
เบิกความวา วันที่ ๒ และวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีกับผูที่มาดวยกันไมไดพบกับพลเอก ธรรมรักษ
ที่พรรคของผูถูกรองที่ ๑ และที่กระทรวงกลาโหม และพลเอก ธีรพงษ เบิกความวา ไมมีการมอบเงิน
หรือเอกสารอะไรกันระหวางกันตามภาพที่ ๘ หมาย ร. ๒๖๑ แตคําเบิกความของพันเอก เชิดพงษ
แตกตางกับถอยคําของนายทวีในเรื่องที่มาขอพบพลเอก ธรรมรักษ พันเอก เชิดพงษอางวานายทวีมาขอพบ
เนื่องจากมีขาวดีทางชายแดนภาคใต แตนายทวีกลับใหถอยคําวา เปนขาวสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ประกอบกับพันเอก เชิดพงษ เปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษโดยตรง สวนพลเอก ธีรพงษ
เปนฝายเสธ. ประจําพลเอก ธรรมรักษ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รูปคดีมีเหตุอันควร
เชื่อวาพยานทั้งสองเบิกความเพื่อชวยเหลือพลเอก ธรรมรักษ ยิ่งกวาการใหความจริง คําเบิกความยืนยัน
ถอยคําของนายพงษศ รี นายธีรชัย และนายทวี ที่ใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ดังกลาว รวมทั้งคําเบิกความของพันเอก เชิดพงษ และพลเอก ธีรพงษ จึงไมอาจรับฟงเปนจริงอยางหนึ่ง
อยางใดได
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา นายชวการเปนชาวสุราษฎรธานีเชนเดียวกับนายสุเทพ
สวนนายสุขสันตเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย ไดรวมกันวางแผนใสรายพลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์
นั้น แมนายชวการเปนชาวสุราษฎรธานี เชนเดียวกับนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย แตนายชวการ
ไดกระทําการฝาฝนตอกฎหมายโดยเปนผูสมัครคนหนึ่งที่มิไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แตไดมี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกในระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว
สมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๆ ที่รูอยูวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
และมีโทษทางอาญา เชื่อวานายชวการมุงหวังประโยชนตอบแทนตามคําของนายพงษศรีที่วา ผูสมัคร
จะไดรับเงินใชจายคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามความสําคัญของแตละคน มิฉะนั้นไมมีเหตุผลใดที่นายชวการจะเสี่ยงกระทําผิดเสียเอง ยิ่งกวานั้น
นายชวการรูอยูวาผูถูกรองที่ ๑ ไดเปรียบทางการเมืองเหนือกวาพรรคการเมืองอื่น และเปน รัฐบาล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รักษาการในชวงกอนการเลือกตั้งมีอํานาจควบคุมกลไกของรัฐ ยิ่งเปนเหตุผลที่ทําใหนายชวการยอมเสี่ยง
กระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมาย เพราะคาดวาไมวาอยางไรผูถูกรองที่ ๑ คงจะใหความชวยเหลือได
สว นนายสุข สั น ตแ ม เป น สมาชิ กพรรคประชาธิ ปต ย แต ได ค วามว า นายสุ ขสั น ตเ คยเป น สมาชิ ก
พรรคประชาธิปตยม าแลวครั้งหนึ่ง แตลาออกไปรวมจัดตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ และลาออกไปเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม แตเมื่อ
ไมไดรับเลือกตั้งจึงลาออกจากสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยอีก
แตนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็แตงตั้งใหเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรค และตอมา
ไดลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ โดยผูอํานวยการ
การเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยมีหนังสืออนุญาตใหลาออกเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พฤติการณ
ของนายสุขสันตดังกลาวแสดงวามิไดมีความผูกพันอยูกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ
หากแตสมัครเปน สมาชิกพรรคนั้น เพียงเพื่อหวังผลการเลือกตั้ง ยิ่งกวานั้น ตามบัน ทึกถอยคําของ
นายสุขสันตที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร. ๓๗ ก็มิไดพาดพิง
ถึงพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ หรือผูถูกรองที่ ๑ จึงไมอาจฟงวานายสุขสันตสมคบกับนายชวการ
สรางเรื่องใสรายผูถูกรองที่ ๑ และไมวานายชวการกับนายสุขสัน ตจะรวมมือกับพรรคประชาธิปตย
วางแผนใสรายพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ อางหรือไมก็ตาม แตเมื่อถอยคํา
ของนายชวการมีน้ําหนักเชื่อไดวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไดเกี่ยวของโดยยอมรับขอเสนอ
ของนายชวการที่บอกวาจะหาผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงแขงขันกับผูสมัครสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ดวยการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน สมาชิกพรรคของผูสมัครซึ่งเปน สมาชิกไมครบเกาสิบวัน
เปน ใหครบเกาสิบวัน หรือที่เรียกวาตัดตอพัน ธุกรรม ทั้งบุคคลที่นําเงินคาใชจายของผูสมัครไปให
ผูถูกรองที่ ๒ มีความเกี่ยวของกับพลเอก ธรรมรักษ เชนนี้แลว ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา
นายชวการกับนายสุขสันตใหถอยคําใสรายพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ จึงไมมีน้ําหนักรับฟง
ทั้งยังไมมีเหตุที่จะนําเอาวัตถุพยานแถบบันทึกเสียงการสนทนาระหวาง นายไทกร พลสุวรรณ กับ
นายวรรธวริท ธิ์ ตั น ติภิ รมย หั วหนา พรรคชี วิต ที่ดี กว า ที่ ผู ถูก รอ งที่ ๑ อ างว า นายไทกรชัก จู ง
นายวรรธวริทธิ์ ใหใสรายกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อแสดงถึงความไมนาเชื่อถือคําของ
นายชวการ กับนายสุขสันต มาประกอบการรับฟงพยานในคดีนี้ เนื่องจากเปนขอเท็จจริงคนละเรื่องกัน
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แ จงแกขอกลาวหาวา ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมวานายปฏิพัฒน เกียรติธีรชัย
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นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ และรอยตํารวจเอก เสงี่ยม สําราญรัตน ไมมีผูใ ด
ใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวาไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายตอย
ที่โรงแรมกานตมณีตามที่นายชวการใหถอยคํานั้น ขอนี้แมพยานดังกลาวจะไมมีผูใดใหถอยคําวาไดรับ
เงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายธีรชัยหรือตอย แตนายปฏิพัฒนใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร. ๕๐ วา
หลังจากพยานสมัครแลวประมาณ ๑ สัปดาห ผูถูกรองที่ ๒ ไดโอนเงินมาใหนายชารัตน ๓๐,๐๐๐ บาท
แลวนายชารัตนนํามาใหพยาน ๑๕,๐๐๐ บาท นายชารัตนใ หถอยคําตามเอกสารหมาย ร.๔๘ วา
หลังจากสมัคร พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ผูประสานงานไดโอนเงิน มาเขาบัญชีของพยานที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันตัง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยบอกวาเปนคาจัดทําเอกสาร
หาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งและบอกใหพยานแบงใหนายปฏิพัฒน ๑๕,๐๐๐ บาท นายสมบูรณใหถอยคํา
ตามเอกสารหมาย ร. ๔๗ วา พยานออกคาสมัครและคาใชจายดวยตนเอง แตก็ทราบจากผูสมัครดวยกัน
พูดคุยกันวา มีพรรคใหญไมทราบวาพรรคใดใหการสนับสนุนคาสมัครโดยเฉพาะภาคใต แมพันตํารวจตรี
เสงี่ยม ผูสมัครใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร. ๔๖ วา พยานออกคาสมัครเอง และยังไดออกคาใชจาย
จัดทําเอกสารใหนายชารัตน กับนายปฏิพัฒน คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผูถูกรองที่ ๒ และหัวหนาพรรค
ไมมีเงิน ผูสมัครยังตองออกคาสมัครเองหรือเรี่ยไรกัน นายประยูร ใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร. ๔๔ วา
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคไดมอบเงินคาสมัครของผูสมัครจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหพยาน จํานวน
๗๒,๐๐๐ บาท พยานจายคาสมัครใหผูสมัครคนละ ๑๒,๐๐๐ บาท แมถอยคําของพยานดังกลาว
แตกตางกัน แตก็ไดความตรงกันวา ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไมมีเงินสนับสนุนผูสมัครของพรรค
และยังตองจายคานายหนาใหผูประสานงานหาผูสมัครดวย จึงเชื่อไดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผูถูกรอง
ที่ ๒ ไดรับเงินสนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง สอดคลองกับถอยคําของนายชวการและนายสุขสันต
ดังกลาว คดีนี้แมจะไมมีประจักษพยานรูเห็นวา พลเอก ธรรมรักษ กับนายพงษศักดิ์ ไดมอบเงินสนับสนุน
คาใชจายแกผูถูกรองที่ ๒ แตคดีก็ไดความจากนายชวการ และนายสุขสันต ตางใหถอยคําเชื่อมโยงกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางสมเหตุสมผล พยานหลักฐานก็เปนอันเพียงพอใหรับฟงไดวา พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ ไดมอบหมายใหนายทวีเปนคนกลางติดตอผูถูกรองที่ ๒ จัดสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขตลงแขงขัน กับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑที่จะตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นโดยการจายเงินผานนายทวี และนายชวการใหแก
นายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ แมนายสุขสันตเปนเพียงผูอํานวยการการเลือกตัง้
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แตไดความจากนายสุขสันตวา ในวันที่เดินทางไปพบนายชวการที่โรงแรมกานตมณี นายบุญทวีศักดิ์
ก็รวมพูดคุยกับนายชวการ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ทั้งนายบุญทวีศักดิ์
ไดใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๓๕ วา นายสุขสันต
ไดแนะนํานายบุญทวีศักดิ์ใ หรูจักนายชวการที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมกานตม ณี แลวมีการพูดคุย
เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง นายสุขสันต กับนายชวการพูดวา จะมีผูสนับสนุน นายบุญทวีศักดิ์บอกวา
มีผูสนับสนุนก็ดีแตตองไมมีขอตอรอง ยิ่งกวานั้น นายสุขสันตมิใชเปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒
แตกลับไดมอบหมายจากนายบุญทวีศักดิ์ใหทําหนาที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ มีหนาที่
หาผูสมัครตลอดจนรับผิดชอบดูแลเรื่องคาใชจาย การที่นายสุขสันตและนายชวการไดรวมกันรับเงิน
สนับสนุนคาใชจายใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ จากพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
จึงเชื่อไดวานายบุญทวีศักดิ์ไดรูเห็นเปน ใจดวย การกระทําดังกลาวของนายสุขสันต ยอมถือวาเปน
การกระทําโดยไดรับมอบหมายจากนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยปริยาย จึงถือวาเปน
การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์หัวหนาพรรคที่ ๒ และมีผลเสมือนวาพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ไดรวมกันใหเงินสนับสนุนแกนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยรูอยูแลววาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติการเปน
สมาชิกพรรคของผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกัน ไมถึงเกาสิบวัน แตไดมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครดังกลาวในระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใหครบ
เกาสิบวั น หรือเรี ยกวาตัด ตอพัน ธุ กรรม ลงแขงขั น กับผูสมั ครพรรคผูถูกรอ งที่ ๑ การกระทําของ
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ จึงเปนการรวมกันสนับสนุนการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ และ
นายสุขสันต ใหเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และรวมกันใหเงินสนับสนุน
แกผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ จริงตามคํารอง
ประเด็นขอ ๓ นายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรวมกับพวกจัดทํา
รายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแ ก
ผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวันอันเปนเท็จ
เพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม ไดความจากนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึกถอยคําของพยานที่ไดใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
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ขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร. ๗๘
และ ร. ๗๗ ตามลําดับ ตามบันทึกถอยคําทั้งสองฉบับไดความจากนายบุญอิทธิพลวา ในการเลือกตั้ง
ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๓ ไดสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๒๑ คน
โดยผูสมัครทั้งหมดไดผานมติที่ประชุมของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๘ และยืนยันวาผูสมัครแตละคนไดสมัครเปนสมาชิกพรรคผานตัวแทนจัดหาสมาชิกแลวรวบรวม
สงมาใหพยานนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคในการประชุมประจําเดือนเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๘ และผูสมัครทั้งหมดเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ยกเวนนางสาวพรพิมล มูลสาร เปนสมาชิกสามัญ
ประจําสาขาพรรคลําดับ ๒๔ จังหวัดขอนแกน ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดสงรายงานการประชุมดังกลาว
ไปใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเพราะเปนการนําสมาชิกดังกลาวเขาแทนสมาชิกที่ลาออก ตาย หรือ
ถูกปรับออกตามขอบังคับของพรรคขอ ๓๕ แตถอยคําของนายบุญอิทธิพลดังกลาวขัดแยงกับถอยคํา
ของนางสาวอุทัยวรรณ แหวนทอง นางสาวชนมณี กลาณรงค และนายอุทัย นามวงศ ซึ่งตางเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต สังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตไมไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน
บุคคลทั้งสามตางใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๙๒ ร. ๙๑
และ ร. ๘๕ ตามลําดับ ทํานองเดียวกันวา พยานแตละคนเพิ่งไปกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นางสาวชนมณีใหถอยคํายืนยันวา พยานกรอกใบสมัครเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยเจาหนาที่ของพรรคบอกวาไมตองลงวันที่ในใบสมัคร นายอุทัย ใหถอยคําวา
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานไดรับการชักชวนจากนายพีระคุณ อันทะเกตุ ซึ่งเปนหลานชายชักชวน
พยานใหไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พยานไดพูดกับนายพีระคุณ
วา พยานเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันจะไมมีปญหาหรือแตนายพีระคุณบอกวา พรรคจัดการให
ทุกอยางและพยานไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เจาหนาที่ในศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งบอกวา พยานมีสิทธิลงรับเลือกตั้งและใหพยานมาในวัน พรุงนี้ตอนเชาจะไดกรอกใบสมัคร
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานจึงไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ โดยไดรับใบสมัคร
แลวนํามากรอกขอความเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ แลวพยานก็ไดรับหมายเลขสมาชิกพรรคลําดับ
๐๗๗ ถอยคําของบุคคลทั้งสามสอดคลองกับคําเบิกความของ นายบุญชูหรือชูวิทย ซุนสุวรรณ ผูสมัคร
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสงขลา ที่เบิกความรับรองถอยคําของพยานที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวน
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สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๘๗ แมพยานจะใหถอยคําวา พยานไดสมัครเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ เมื่อกลางเดือนกันยายน ๒๕๔๘ แตพยานก็ไดกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ โดยไมไดลงวันที่ใหแกนางฐัติมาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนางฐัติมาอางวาเอกสารที่พยาน
เคยสมัครเปนสมาชิกพรรคอยูที่จังหวัดมหาสารคาม แตตอมาก็ปรากฏวานายบุญชูไมไดรับการประกาศ
รายชื่อใหเปนผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน
และศาลฎีกามีคําสั่งยกคํารองของพยานแลว แสดงวานายบุญชูเปนผูที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยขาดคุณสมบัติ
การเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเชนเดียวกับนางสาวอุทัยวรรณ นางสาวชนมณี
และนายอุทัย บุคคลเหลานี้ลวนเปนเพียงผูสมัครรับเลือกตั้งที่ตางก็เพิ่งไดรับการชักชวนใหลงสมัคร
รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๓ ถอยคําของบุคคลดังกลาวก็มีลักษณะใหการอยางตรงไปตรงมา
ไมมีพิรุธ จึงมีน้ําหนักรับฟงยิ่งกวาถอยคําของนายบุญอิทธิพล นอกจากนั้น นายพันธมิตร ดวงทิพย
ผูอํานวยการพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร. ๘๓ วาการคัดเลือก
ผูสมัครลงรับเลือกตั้ง ไมวาผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขต ๑๒๑ คน นายบุญอิทธิพล
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค พยาน และนางฐัติมา ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกเมื่อปรากฏ
ตามบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง พรรคผูถูกรองที่ ๓
ตามเอกสารหมาย ร. ๕๘ แผนที่ ๑๐ ถึงแผนที่ ๑๘ จํานวน ๑๒๑ คน ผูสมัครเกือบทั้งหมดไมไดรับ
การประกาศรายชื่อใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเลย เนื่องจากไมพบรายชื่อเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ในฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายบุญอิทธิพลเบิกความรับรองบันทึกถอยคําของพยานตามเอกสารหมาย ร. ๗๘ ดวยวา
พยานไดตรวจสอบความเปน สมาชิกพรรคของผูส มัครที่จะลงสมัครรับเลือ กตั้งทุกคน เมื่อเห็น ว า
ถูกตองจึงไดออกหนังสือรับรองใหไปสมัครรับเลือกตั้ง หากพยานไมอยูก็ไดมอบหมายใหนายพันธมิตร
เปน ผูออกหนังสือรับรองใหผูสมัคร แตพยานไดออกหนังสือรับรองใหผูสมัครรับเลือกตั้งประมาณ
ครึ่งหนึ่งของผูสมัครทั้งหมด แสดงวานายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ รูวา ผูสมัครของพรรค
เปนบุคคลผูไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน แตได
จัดทํารายงานการประชุม เพื่อ เพิ่ม เติ ม สมาชิ กของผูส มัครยอ นหลัง ที่น ายบุญอิทธิ พ ลใหถ อยคําว า
ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคเปน สมาชิกประเภทกิตติม ศักดิ์พรรคโดยเขาแทนที่สมาชิกที่
ลาออก ตาย หรือถูกปรับออกตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ตามรายงานการประชุมพรรค
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ผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผูถูกรองที่ ๓ ไมจําตองแจงรายงาน
การประชุม ดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบนั้น เห็นวา ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์ตาม
ขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย ร. ๙ ขอ ๙ ไมมีจําพวกที่เขามาแทนที่สมาชิกทีล่ าออก ตาย
หรือถูกปรับออก อยูในขอบังคับของพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตประการใด รวมทั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่จะตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทิน
ที่ผานมาพรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
โดยไมมีขอยกเวนไมวากรณีใด ขออางของนายบุญอิทธิพลดังกลาวจึงรับฟงไมได ขอเท็จจริงจึงเชื่อ
ไดโดยไมมีขอสงสัยวา นายบุญอิทธิพลกับพวกไดรวมกันทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแกผูสมัครดังกลาวซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓
ติดตอกันไมครบเกาสิบวันเปนใหครบเกาสิบวันอันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ประเด็นขอ ๔ ที่วา พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทน
พลเอก ธรรมรักษ ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม พยานบุคคลสําคัญที่ใหถอยคําไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ไดใหเงินแกผูถูกรอง
ที่ ๓ เปนคาใชจายแกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คือ นางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตลอดจนดูแลคาใชจายของผูสมัครดังกลาวใหแกผูถูกรองที่ ๓ ตามบันทึกถอยคําลงวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร. ๖๓ แตในวันที่ ๒๖ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙
นางฐัติมาไดไปใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกลับคําใหการเดิมที่ไดให
ถอยคําไวเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ดังกลาวตามใบตอคําใหการของพยานเพิ่มเติมเอกสารหมาย
ร. ๗๑ ร. ๗๔ และ ร. ๗๕ ตามลําดับ โดยยืนยันขอเท็จจริงตามบันทึกคําใหการของพยานทีไ่ ปรองทุกข
ที่กองปราบปรามใหดําเนินคดีแกนายสุเทพในขอหากักขังหนวงเหนี่ยวใหปราศจากเสรีภาพและขมขืนใจ
ใหกระทําการใด ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามบันทึกคําใหการของผูรองทุกขเอกสารหมาย
ร.๗๐ ซึ่งสรุปไดวา ถอยคําของพยานที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่
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๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ไมเปนความจริง เพราะนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย มีคํามั่นสัญญา
วาจะใหตําแหนงในพรรคประชาธิปตยแกพยาน และใหพยานสมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกับ
เสนอเงินใหแกพยาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหอานขอความที่นายสุเทพเตรียมไว ซึ่งมีขอความพาดพิง
ถึงนางสุดารัตน เกยุราพันธุ พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
นาวาตรี ศิธา ทิวารี เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ ไดใหเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๓ พยานเห็นแกผลประโยชน
ที่นายสุเทพจะมอบใหจึงอานขอความตามเอกสารดังกลาวแลวมีการบันทึกภาพไว เสร็จแลวนายสุเทพ
ไดใหเงินแกพยาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลืออีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท จะมอบใหหลังจากเปนพยานตอ
ศาลแลว หลังจากนั้น นายสุเทพไดสั่ง ใหสารวัตรสุวิช ชาพาพยานไปเก็บตัวที่ บานของนายสุเทพที่
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยพยานไมสมัครใจ แตเนื่องจากพยานเกรงอันตรายจึงยอมเดินทางไป นอกจากนี้
นายบุญชูหรือชูวิทย ซุน สุวรรณ กับนายแฟนดี้ ปะสู ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคผูถูกรองที่ ๓
ไดใหถอยคําไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเห็น
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ อยูที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามบันทึกถอยคํา
ของพยานลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร.๘๗
และเอกสารหมาย ร. ๘๘ ตามลําดับ แตเมื่อพยานทั้งสองมาเบิกความในชั้นไตสวน พยานทั้งสอง
กลับไมรับรองบันทึกถอยคําของพยานดังกลาวบางสวนที่วา พยานทั้งสองไดมีหนังสือขอไปใหการตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๖ และ ร. ๒๗๗ ตามลําดับ
โดยจะใหการเพิ่มเติมวา พยานทั้งสองไมรูจักหรือเห็นพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่นเสนาะ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ นั้น เห็นวา
กอนนางฐัติมาจะไปใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
ตามเอกสารหมาย ร. ๖๓ ไดความจากนางฐัติมาเบิกความวา นางฐัติมาไดไปใหถอยคําที่พรรคประชาธิปตย
โดยมีการบันทึกภาพและเสียงไวเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ถอยคํา
ตามที่บันทึกภาพและเสียงไวดังกลาวมีขอเท็จจริงตรงกับถอยคําตามเอกสารหมาย ร.๖๓ แมนางฐัติมา
เบิกความวาบันทึกขอมูลการสมัคร ส.ส. พรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่นายสุวโรช พะลัง บันทึกขึ้นในตอนทาย
ระบุวันที่ไววา วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๖๓ แผนที่ ๘ และบันทึก
การใหขอเท็จจริงของพยานเพิ่มเติมตอนายถาวร เสนเนียม ที่นายถาวรทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ ตามเอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๖๓ แผน ที่ ๑๒ เอกสารทั้งสองฉบับไดจัดทําไวกอ นที่
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นางฐัติมาจะไปใหถอยคําและไดนํามาใหพยานลงชื่อในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวาเอกสาร
ฉบับที่นายสุวโรชบันทึกขึ้นดังกลาว มีลายมือชื่อของนางฐัติมารับรองสําเนาถูกตองและลงลายพิม พ
นิ้วมือไวทุกแผน และยังลงชื่อกํากับขอความที่แกไขเปนวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วันเดียวกับวันที่
นางฐัติมาไดใหถอยคําตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๖๓ สวนบันทึก
การใหขอเท็จจริงที่นายถาวร เสนเนียม ทําขึ้นอีกฉบับหนึ่งดังกลาว นางฐัติมาก็ไดลงชื่อไวในแผนสุดทาย
สวนแผนแรกนางฐัติมาลงชื่อและพิมพลายนิ้วมือไวดวย ไมวาเอกสารทั้งสองฉบับจะทํามากอนแลว
หรือไมก็ตาม แตนางฐัติมาไดมีโอกาสอานและแกไขขอความในเอกสารดังกลาวพรอมกับลงชื่อกํากับ
ขอความที่แกไขหรือรับรองสําเนาและลงลายพิมพนิ้วมือไวแลว จึงเชื่อไดวาเปนถอยคําของนางฐัติมา
ที่ไดใหขอเท็จจริงไวตามขอความที่บันทึกไวทั้งสองฉบับ สวนที่นางฐัติมาอางวา นางฐัติมาไดอานขอความ
ตามเอกสารดังกลาวในขณะที่มีการบันทึกภาพและเสียงนั้น พยานผูรองมีนางสาวมณีรัตน บุญสิน และ
นายชญานทัต เทียนทอง ซึ่งเปน ผูบันทึกภาพและเสียงของนางฐัติมาในวัน ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙
และนายชญานทัต ซึ่งเปนผูบันทึกภาพและเสียงของนางฐัติมาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ตางเบิกความ
รับรองถอยคําของพยานที่ไดใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๕๓
และ ร.๕๔ ตามลําดับ วา นางฐัติมาใหถอยคําเองดวยวาจา โดยมิไดอานขอความตามเอกสารใด ๆ
ที่นางฐัติมาอางวาวางอยูบนโตะ แมนางสาวมณีรัตน และนายชญานทัต เปนเจาหนาที่ของพรรคประชาธิปตย
แตในการบันทึกภาพและเสียงในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวามีผูสื่อขาวรวมบันทึกภาพและ
เสียงดวย จึงไมมีเหตุผลใดที่นายสุเทพกับพวกจะใหนางฐัติม าอานขอความในเอกสารตอหนาตอตา
ผูสื่อขาว เพราะยอมรูดีวาจะทําใหถอยคําของนางฐัติมาหมดความนาเชื่อถือไป ทั้งตามคําใหการของ
นางฐัติมาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร. ๗๑ นางฐัติมาใหการวา ในวันที่
มีก ารบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งวั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๔๙ มี ผู สื่ อ ขา วอยู ใ นห อ งของนายสุ เ ทพด ว ย
ยิ่งกวานั้น นางฐัติมายังใหการวา ในวันดังกลาว ไดเกิดการโตเถียงกันระหวาง นายสุเทพกับนางฐัติมา
ตอหนาผูสื่อขาวที่อยูในหองของนายสุเทพในเรื่องที่นายสุเทพกลาวหาวา นางฐัติมากับนายบุญอิทธิพล
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ปลอมแปลงเอกสารเพื่อใหผูสมัครของพรรคมีคุณสมบัติครบเกาสิบวัน
ทําใหยิ่งไมนาเชื่อวานายสุเทพจะกลาเสนอผลประโยชนใหแกนางฐัติมาไมวาในเรื่องที่จะใหลงสมัคร
รับเลือกตั้งสังกัดพรรคประชาธิปตยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเสนอเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อ ใหน างฐัติม าใหการพาดพิงสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ และนางฐัติมาเองก็คงจะไมกลายอมรับ
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ขอเสนอดังกลาวตอหนาผูสื่อขาว ทั้ง ๆ ที่ตนเองโตเถียงวามิไดกระทําผิดตามขอกลาวหาของนายสุเทพ
ถอยคําของนางฐัติมาดังกลาวจึงเลื่อนลอยและไมสมเหตุผล เฉพาะอยางยิ่งหลังจากนางฐัติมาไปพักอยู
ที่บานของนายสุเทพที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไดไปแจงความ
ใหลงบัน ทึกประจําวัน ไวเปน หลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุน พิน กองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎรธานี กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ตามรายงานประจําวันเอกสารหมาย ร.๖๗ วา
นางฐัติมามาขออาศัยอยูที่บานของนายสุเทพดังกลาวโดยความสมั ครใจ มิ ไดถูกบังคับ แตอยางใด
เนื่องจากเกรงความไมปลอดภัยในชีวิต สืบเนื่องจากผูแจงไปเปนพยานในการทุจริตการรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งภายหลังนางฐัติมาไปใหถอยคําตออนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงประกอบดวยพันตํารวจโท สุวิชชา บุญมี นายประวิทย อึ้งพาณิชย และ
รอยตํารวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย ซึ่งทําการสอบสวนที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ตามเอกสาร
หมาย ร. ๖๓ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แลว นางฐัติม าก็ยังกลับไปพักอยูที่บานที่น ายสุเทพ
จัดใหตามเดิมโดยไมปรากฏพฤติการณอันใดที่จะแสดงใหเห็นวานางฐัติมาอยูในระหวางการถูกบังคับ
ขูเข็ญ ในวันรุงขึ้นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร นางฐัติมาก็ยังไป
แจงความใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน ตามเอกสารหมาย ร. ๖๙
อีก วา ผู แ จง มาอยูที่ บ านพัก ที่ น ายสุเ ทพจั ดให ดว ยความสมัค รใจ มิ ได ถูก บั งคั บ ขูเ ข็ญ แตอ ย างใด
และในวันนี้ (๒๔ มี.ค. ๔๙) มีความประสงคจะเดินทางกลับไปพรอมกับเจาหนาที่ตํารวจกับพวก ๓ คน
ซึ่งมีนางจินตนา ใจหมั่น กับเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปราม ๒ คน ถอยคําของนางฐัติมาที่เบิกความวา
นางฐัติมาเดินทางไปจังหวัดสุราษฎธานีโดยไมสมัครใจ และระหวางนั้นไปไหนมาไหนไมไดเพราะมี
คนคอยเฝาตลอดเวลาและถูกขมขู ขัดแยงกับขอเท็จจริงและพฤติการณแหงคดีดังกลาวจึงไมอาจรับฟง
เปนจริงได สวนถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตามเอกสารหมาย ร. ๗๑ และ ร. ๗๕ เกี่ยวกับเงิน
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่อางวาไดรับจากนายสุเทพวา ไดโอนไปเขาบัญชีของนางเพชรี ภาวะลี
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดนําไปใชจายคาบัตรเครดิตกรุงไทย
มาสเตอรการด ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่หางบิ๊กซี จํานวน ๒ เครือ่ ง
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน ชวยคาน้ํามัน ผูสมัคร ขัดแยงกับถอยคํา
ของนางฐัติมาที่ใหการไวตามเอกสารหมาย ร. ๗๑ วา นางฐัติมาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
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จากนายสุเทพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และตามเอกสารหมาย ร. ๘๑ แผนที่ ๕ ซึ่งเปนบัญชี
ของนางเพชรีที่นางฐัติมาไดโอนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีดังกลาว ปรากฏวามีรายการโอน
เงินมาเขาบัญชีจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงิน
จํ า นวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุ เ ทพเมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๔๙ ตรงกั บ ถ อ ยคํ า ของ
นางเพชรี ภาวะลี ที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๘๑ วา
กอนโอนเงินมาเขาบัญชีของพยาน ระหวางพยานพูดคุยอยูกับนายศักริน ทร นางฐัติมาไดติดตอผาน
นายศักรินทรในวันเดียวกันนั้น สวนคาใชจายที่นางฐัติมาอางวาไดนําเงินที่ไดรับจากนายสุเทพไปชําระ
ปรากฏวาบางรายการไดมีการชําระคาใชจายดังกลาวไปกอนวันที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจากนายสุเทพ
ถอยคําของนางฐัติมาตามเอกสารหมาย ร. ๗๑ จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได
สวนถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร. ๖๓ โดยยืนยันตามบันทึกที่นายสุวโรช พะลัง กับบันทึกที่นายถาวร เสนเนียม
ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เอกสารทายเอกสารหมาย ร. ๖๓ แผนที่ ๘
ถึง ๑๓ วา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช นายแฟนดี้ ปะสู นายวรพล (นิยม)
ไมทราบนามสกุล นายจารึก เชาวฤทธิ์ นายบุญชู ซุนสุวรรณ นายประพันธ พรหมรัตน นายธีระพงษ
ลาเลิศ นายปราโมทย ไมทราบนามสกุล นายนริน ทร ไมทราบนามสกุล นายประภากร ไมทราบ
นามสกุล และนายสิรภพ เหลาลาภะ ไดมารวมประชุม ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ นายไพฑูรยไดโทรศัพทพูดคุยกับพลเอก ธรรมรักษวา ประชุม กันเรียบรอยแลวจะขอคุยเรื่อง
คาใชจาย พลเอก ธรรมรักษวาใหติดตอไปที่เสธ.ไอซ นายไพฑูรยจึงโทรศัพทไปหาเสธ.ไอซ แลวไดรับ
แจงวา อีกประมาณ ๒๐ นาที จะเขามาประชุมดวย ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที เสธ.ไอซ มาพรอมกับ
พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เมื่อ เสธ. ไอซ ดูความเรียบรอยการวางตัวผูสมัครภาคใตของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ เสร็จแลว ก็เดินทางกลับในเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ตอมาเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา
พลโท ผดุงศักดิ์ มาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรอมนําเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท มาใหพยานตอหนาแกนนํา
สายภาคใต พยานกับนายประพันธ ไดลงชื่อรับเงินดังกลาวจากพลโท ผดุงศักดิ์ พลโท ผดุงศักดิ์ยังมอบ
นามบัตรใหพยานไวสําหรับติดตอโดยตรงตามที่ม อบใหอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
พยานไดจายเงิน ดังกลาวใหแกนนําภาคใตเปนคาสรรหาผูสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใหลงชื่อ
รับเงินไว กับจายใหผูสมัครสายภาคใต ๓๑ เขต คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท และหากประกาศ
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รับรองแลวจะจายอีกคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงินมามอบให
พยานกับนายประพันธที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคอีก ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ ไดนําเงินมามอบใหพยานที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก บริเวณลานจอดรถ
สถานีรถไฟสามเสนอีก ๕๒๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินที่พยานไดรับมาจากพลโท ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง
ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ขอเท็จจริงตามถอยคําของนางฐัติมาดังกลาวกับถอยคําของนายบุญชู หรือ
ชูวิทย ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้ ปะสู สอดคลองกันในสาระสําคัญอันเกี่ยวกับการกระทําและบุคคล
ที่เกี่ยวของ โดยนายบุญชูหรือชูวิทย และนายแฟนดี้ตางเบิกความรับรองบันทึกถอยคําของพยานที่ไดใหไว
ตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๘๗ และ ร. ๘๘ ตามลําดับ เฉพาะอยางยิ่ง
ตามถอยคําของนายบุญชูยืน ยันวา เสธ.ผดุงศักดิ์ กับ เสธ.ไอซ เดินทางมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และยืนยันตามรูปถายของพลโท ผดุงศักดิ์ กับพลเอก ไตรรงค ที่อนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหดูวา เปนเสธ.ผดุงศักดิ์ กับเสธ.ไอซ หรือพลเอก ไตรรงค อินทรทัต
ซึ่งมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง โดยนายบุญชูใหถอยคําวา เคยรูจักเสธ.ไอซ หรือพลเอก ไตรรงค มากอน
ในขณะพยานเรียนอยูที่ม หาวิทยาลัยรามคําแหง สวนถอยคําของนายแฟนดี้ ยืนยันวารูจัก เสธ.ไอซ
โดยทราบชื่อจริงในภายหลังจากสื่อสารมวลชนวาชื่อ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต สวนอีกคนหนึ่งไมทราบชื่อ
แตก็ยืนยันวาเปนบุคคลคนเดียวกับตามภาพถายที่อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหดู พยานทั้งสอง
ตางใหถอยคําตรงกันในรายละเอียดวาบุคคลทั้งสองไดพูดคุยกับนางฐัติมา นายประพันธ กับกลุมของ
พยานเกี่ย วกั บรายละเอี ยดผู สมั ครและการลงสมั ครโดยไม มีก ารพูด คุย เกี่ ยวกั บการเงิ น แตอ ยา งใด
ถอยคําของพยานทั้งสองไดใหการอยางตรงไปตรงมา แมพยานทั้งสองจะมาเบิกความชั้นไตสวนไมรับรอง
บันทึกถอยคําดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ โดยเบิกความวา พยานทั้งสอง
ไมรูจักหรือเห็นพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ มาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ก็ตาม แตพยานทั้งสองซึ่งเปนเพียงผูประสานงานหาผูสมัครใหแกผูถูกรองที่ ๓ ในพื้นที่
จังหวัดภาคใต หากพยานทั้งสองไมเห็นพลเอก ไตรรงค หรือพลโท ผดุงศักดิ์ในวันดังกลาวก็คงไมกลา
ที่จะใหถอยคํามาแตแรกวาเห็นบุคคลทั้งสองที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งดวย การที่พยานทั้งสองมีโอกาส
เห็นพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ซึ่งเปนนายทหารระดับสูงเขามาพูดคุยกับนางฐัติมา และนายประพันธ
กับกลุม ของผูประสานงานหาผูสมัคร ทั้งนายบุญชูเคยรูจักพลเอก ไตรรงค มากอนตั้งแตเรียนอยูที่
มหาวิทยาลัย ยอมจะตองใหความสนใจแกบุคคลดังกลาวมากกวาธรรมดาเชนอยางบุคคลซึ่งตนไมเคย
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รูจักมากอน นาเชื่อวาพยานทั้งสองเห็นและจําพลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ ไดอยางแนนอนไมผิดตัว
ถอยคําของนายบุญชู หรือชูวิทย ซุนสุวรรณ และนายแฟนดี้ ปะสู ที่ไดใหการไวตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๘๗ และ ร. ๘๘ จึงมีน้ําหนักรับฟงเปนจริงยิ่งกวาคําเบิกความ
ในชั้นไตสวนซึ่งเชื่อไดวามุงจะกลับคําเพื่อชวยเหลือพลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ ยิ่งกวาจะใหการ
ดวยความสัตย ดังนั้น แมถอยคําของนายบุญชู และนายแฟนดี้จะแตกตางกับถอยคําของนางฐัติม า
เกี่ยวกับวันที่พลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓
ก็เปน เพียงขอ แตกตางในรายละเอียดไมถึงกับทําใหถอยคําสวนที่เปน สาระสําคัญดังกลาวเปน พิรุธ
ที่ผูถูกรองที่ ๑ มีพลเอก ไตรรงค อินทรทัต มาเบิกความรับรองถอยคําของพยานที่ไดใ หการไวตอ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๒๖๓ โดยมีนางมานวิภา อิน ทรทัต
มาเบิกความสนับสนุน วา ในวัน ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปน วันเสารและเปน วัน ครอบครัวของ
พลเอก ไตรรงค พลเอก ไตรรงคอยูที่บานกับครอบครัว และในวัน อาทิตยที่ ๕ มีน าคม ๒๕๔๙
พลเอก ไตรรงคไปปฏิบัติหนาที่กรรมการสนามมาก็ดี หรือผูถูกรองที่ ๑ มีพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
มาเบิกความรับรองถอยคําที่ใ หการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย
ร. ๒๖๒ วา ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ไปที่บานของพันเอก วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
นองชาย พูดคุยเกี่ยวกับการทําบุญครบ ๑๐๐ วันของบิดาซึ่งถึงแกกรรม ตั้งแตเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา
จนถึงเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกาจึงกลับบาน แลวนายปรีชา เจียมบุรเศรษฐ แวะมาหาพูดคุยกันถึง
เวลาประมาณ ๒๔ นาฬิกา และไดนัดไปรับประทานอาหารกันในวันรุงขึ้น วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙
พลโท ผดุงศักดิ์จึงออกไปรับประทานอาหารกับนายปรีชาที่รานอาหารของนายปรีชาในเวลาประมาณ
๑๙ นาฬิกาตามนัด และมีพันตํารวจโท พิทักษ กลางแกว มาสมทบรวมรับประทานอาหารดวยจนถึง
เวลาประมาณ ๒๔ นาฬิกา แลวตางแยกยายกันกลับโดยมีนายปรีชา และพันตํารวจโท พิทักษ มาเบิกความ
สนับสนุนก็ดี พยานดังกลาวมิใชคนกลางจึงงายแกการสมอางเขามาสืบ คําของพยานดังกลาวไมมีน้ําหนัก
พอที่จะหักลางถอยคําของนางฐัติมา นายบุญชู และนายแฟนดี้ ดังกลาวได สวนที่นางฐัติมาเบิกความ
ในการไตสวนวา เงินที่จายสนับสนุนใหแกผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดมาจากนายพันธมิตร ดวงทิพย
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อันดับ ๑ ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายพันธมิตร
ดวงทิพย เบิกความรับรองถอยคําของพยานที่ไดใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ตามเอกสารหมาย ร. ๘๒ และ ร. ๘๓ และเบิกความวา พยานไดใหเงินคาสมัครแกผูสมัครของพรรค
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ผานนางฐัติมาประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท แตไดความจากถอยคําของนางวริศยา งามเกิดศิริ ที่ใหการไว
ตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๙๘ วา นายพันธมิตรเคยกูยืมเงิน
จากพยานหลายครั้ง และประมาณ ๒ สัปดาหที่ผานมา (กลางเดือนมีนาคม ๒๕๔๙) นายพันธมิตร
ก็ไดกูยมื เงินจากพยานจํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ สั่งจายเช็ค
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนําโฉนดที่ดินของบริษัทของนายพันธมิตรที่อําเภอปราณบุรีมาประกันหนี้
เงิน กูดังกลาว นายพันธมิตรบอกวาจะนําเงินไปคืน ใหแ กสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
จะไดเงินกอนใหมออกมา แตจนบัดนี้พยานก็ยังไมไดรับเงินคืน นอกจากนั้นตามใบรับเงินตามเอกสาร
หมาย ร. ๖๒ แผนที่ ๒ ที่นางฐัติมายอมรับวาเปนผูทําขึ้นตามถอยคําเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
เอกสารหมาย ร. ๖๓ มีขอความบรรทัดแรกวา ใบรับเงิน ๕ มี.ค. ๔๙ และขอความในตอนทายวา
รับมาทั้งหมด ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตรงกับจํานวนเงิน ที่น างฐัติม าใหถอยคําในตอนตนวาไดรับเงิน
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท จากพลโท ผดุงศักดิ์ เปนครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ แมนางฐัติม า
จะใหถอยคําเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร. ๗๑ วา เจาหนาที่ผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งเป น ผูห ญิงชื่ อเล น ชื่อ หนอ ยเป น ผูทํ าใบรับเงิน ดั งกลา ว แตเ มื่อไดเปรียบเทีย บลายมือ เขีย นของ
นางฐัติมา ที่เขียนขอความใบรับเงิน ใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสาร
หมาย ร. ๗๓ แลว เห็นไดชัดวามีลักษณะลีลาการเขียนคลายคลึงกับลายมือของนางฐัติมาตามเอกสาร
หมาย ร. ๖๒ ทั้งนางฐัติมาเบิกความยอมรับวา ในการบันทึกถอยคําของพยาน พยานไดสงใบรับเงิน
ตามเอกสารหมาย ร. ๖๒ ไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง จึงเชื่อไดวานางฐัติมาเปนผูทํา
ใบรับเงินดังกลาวจริง แสดงวานางฐัติมาไดรับเงินในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
นํามาจายใหแกผูสมัครและผูประสานงานหาผูสมัครใหผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีจํานวนสูงกวาเงินที่นายพันธมิตร
อางวาไดใหแกนางฐัติมาเพื่อสนับสนุนแกผูสมัครมาก คําเบิกความของนายพันธมิตรจึงรับฟงเปนจริง
ไมได ถอยคําของนางฐัติมาที่ไดใหไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๖๓ จึงมีน้ําหนักนาเชื่อยิ่งกวาถอยคําที่ไดใหไวตออนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๖ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเอกสาร
หมาย ร. ๗๑ ร. ๗๔ และ ร. ๗๕ ซึ่งยืนยันขอเท็จจริงตามที่ไดแจงความไวตอกองปราบปรามเพื่อให
ดําเนินคดีแกนายสุเทพ ตามเอกสารหมาย ร. ๗๐ การที่พลเอก ไตรรงค ดํารงตําแหนงเปนหัวหนา
นายทหารฝายเสนาธิการประจําพลเอก ธรรมรักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์
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ดํารงตําแหนงผูชวยฝายเสนาธิการประจําพลเอก ธรรมรักษ และเปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ไตรรงค
ไดเขาไปเกี่ยวของกับการรับสมัครเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรค
โดยพูดคุยเกี่ยวกับการจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตในลักษณะสมประโยชนแกผูถูกรองที่ ๑
ซึ่งพลเอก ธรรมรักษ เปนรองหัวหนาพรรค หลังจากนั้นพลโท ผดุงศักดิ์ ก็นําเงินไปใหนางฐัติมาซึ่งดูแล
รับผิดชอบในการหาผูสมัครตลอดจนเปนผูจัดสรรคาใชจายใหแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ รวมทั้งสิ้น
๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท การกระทําของพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ดังกลาวจึงรับฟงไดโดยไมมี
ขอสงสัยวา เปนการกระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ และเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑
และขอเท็จจริงไดความจากนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองถอยคําที่พยาน
ไดใหการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร. ๗๗ และ ร. ๗๘ วา
ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินในบัญชีและไมมีเงินสนับสนุนแกผูสมัคร ผูสมัครแตละคนจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายเอง แตก็ไดความจากนายบุญอิทธิพลใหถอยคําตามเอกสารหมาย ร. ๗๗ อีกวา ผูถูกรองที่ ๓
ไดมอบหมายใหนายพันธมิตรเปนผูประสานงานสรรหาผูสมัครในภาคใต สวนพยานเปนผูประสานงาน
สรรหาผูสมัครในภาคอีสาน และนางฐัติมาเปนผูประสานงานสรรหาผูสมัครในกรุงเทพมหานคร ในชวง
วัน ที่ ๕ ถึงวัน ที่ ๗ พยานไมไดอยูที่ศูน ยอํานวยการเลือกตั้ง และเมื่อวัน ที่ ๘ มีน าคม ๒๕๔๙
พยานไดลงชื่อในหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหแกผูสมัครไมเกิน ๑๐ คน แตกอนหนานั้น
พยานไดลงชื่อรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหแ กผูสมัครประมาณ ๓๐ คน สวนใหญเปน ผูสมัคร
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง สวนผูสมัครในภาคใตพยานไดมอบหมายใหนายพันธมิตร
เป น ผู ล งชื่ อ รั บ รองการเป น สมาชิ ก พรรคให แ ก ผู ส มั ค ร แต ป รากฏตามถ อ ยคํา ของนายพั น ธมิ ต ร
ผูอํานวยการพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามเอกสารหมาย ร. ๘๓ ยืนยันวา การสรรหาผูสมัคร นายบุญอิทธิพล
กับกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งพยานและนางฐัติม าไดรวมกัน ทําการคัดเลือกที่ศูน ยอํานวยการ
เลือกตั้ง และไดผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขต ๑๒๑ คน การที่นางฐัติมาเปนเพียง
ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อคนหนึ่งของผูถูกรองที่ ๓ มิไดมีตําแหนงหนาที่อยางใดในพรรค แตนายบุญอิทธิพล
ไดมอบหมายใหนางฐัติมาเขามามีบทบาทในการสรรหาผูสมัครรวมกับนายพันธมิตรผูอํานวยการพรรค
และใหจัดสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งแบบแบงเขตจํานวนถึง ๑๒๑ คน มากกวาจํานวนผูสมัครในการเลือกตัง้
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเพียง ๖ คน แสดงชัดเจนถึงความ
ผิดปกติอยางไมมีขอสงสัย ทั้งการแจกเงินใหแกผูสมัครและผูประสานงานหาผูสมัครดังกลาวไดกระทํา
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กันที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอที่นายบุญอิทธิพลอางวา นางฐัติมาเปนเพียงเจาหนาที่
ประสานงานพรรค ไมรูวาเงินที่นางฐัติมากับนายพันธมิตรนํามาแจกใหแกผูสมัครกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในภาคใตนํามาจากผูใดนั้น จึงไมสมเหตุผลไมอาจหักลางพฤติการณแหงคดีดังกลาวได เชื่อวา
ผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรค รับรูวานางฐัติมากับนายพันธมิตรไดรับเงินสนับสนุน
คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคจากพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ดังกลาว และ
ถือไดวานางฐัติมากับนายพันธมิตรเปนตัวแทนของนายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยปริยาย
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ เปนตัวแทนของ
พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ จริงตามคํารอง
ประเด็นขอ ๕ ที่วา การกระทําในประเด็นขอ ๒ ของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
กับการกระทําในประเด็นขอ ๔ ของพลเอก ธรรมรักษ เปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ในประเด็นขอนี้ ถอยคําที่นางฐัติมาไดใหการตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสาร
หมาย ร.๖๓ วา เมื่อวัน ที่ ๒๗ กุม ภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญอิทธิพล หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งไปรวมประชุมที่รัฐสภา ไดกลับมาเลาใหนางฐัติมาฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ บอกวาจะสนับสนุนคาใชจายในการลงสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครทุกพรรค พรรคละประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ขอเท็จจริงที่น างฐัติม าไดรับฟงมาจากนายบุญอิทธิพลเปนพยานบอกเลา
ทั้งนายบุญอิทธิพลเบิกความรับรองถอยคําที่ใ หการไวตออนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ตามเอกสารหมาย ร. ๗๘ วาพันตํารวจโท ทักษิณไมไดพูดถึงเรื่องเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง
ตรงกับถอยคําของนายณัฐณพรหม นุสติ หัวหนาพรรคกฤชไทยมั่นคง ที่ไปรวมประชุมในวันดังกลาว
ตามเอกสารหมาย ร. ๕๖ ถอยคําของนางฐัติมาดังกลาวจึงไมมีน้ําหนักรับฟง แตการที่พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไดรวมกันสนับสนุนใหน ายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสัน ต
นายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ก็ดี หรือการที่พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์
ไดรวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในประเด็นขอ ๒ ก็ดี หรือการที่พลเอก ธรรมรักษ
ใหพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ เปนตัวแทนนําเงินไปใหแกผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสง
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ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในประเด็นขอ ๔ ก็ดี
ลวนเปนการกระทําซึ่งเปนประโยชนแกผูถูกรองที่ ๑ ลักษณะแหงการกระทําตลอดจนผลที่จะไดรับ
มิไดเปนประโยชนแกพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์เปนการสวนตัว เพราะบุคคลทั้งสองมิได
ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง เฉพาะอยางยิ่ง พลเอก ธรรมรักษ มีหนาที่รับผิดชอบจัดเตรียม
แผนการเลือกตั้งในภาคอีสานของผูถูกรองที่ ๑ แตกลับใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓
ในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไมมีคุณสมบัติรับเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งตาง ๆ โดยมิไดจํากัดอยูใ นเขตเลือกตั้งในพื้น ที่ภาคอีสานเทานั้น หากแตมุงเนนไปที่
เขตเลือกตั้งในจังหวัดภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่จุดออนมากที่สุดของผูถูกรองที่ ๑ เพราะมิใชเปนพื้นที่ของ
ผูถูกรองที่ ๑ ที่มีฐานคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งเทาที่ผานเลย หากมีเพียงผูสมัครของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครเพียงคนเดียว โอกาสที่ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมถึง
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จึงมีโอกาสสูงมาก และจะตองจัดใหมีการเลือกตั้ง
ใหมโดยไมมีทีทาวาผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดรับคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นอันจะทําใหการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ สําเร็จเด็ดขาด
ลงได ทั้งจะสงผลใหเปนปญหาในการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรเนื่องจากมีจํานวนสมาชิกไมครบ
๕๐๐ คน จนทําใหผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจจัดตั้งรัฐบาลไดดวยความชอบธรรมในเวลาอันรวดเร็ว แมผูถูก
รองที่ ๑ อางวายังมีทางออกอื่นเชนใหศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปญหาขององคกรตามรัฐธรรมนูญไดก็ตาม
แตเปนวิธีการที่ตองอาศัยเวลา ทั้งกอใหเกิดปญหาขัดแยงทางความคิดไมวา ในขอกฎหมายและความชอบธรรม
ในทางการเมืองที่ฝายตาง ๆ อาจหยิบยกมาเปนประเด็นเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งสงผลกระทบตอผูถูกรองที่ ๑
โดยรวม แมพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ จะไมไดรับมอบหมายหรือมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสินของผูถูกรองที่ ๑ ไมวาในทางตรงหรือทางออม
รวมทั้งไมไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งทั่วไป แตบุคคลทั้งสองเปนกรรมการบริหาร
ระดับสูงของพรรคและมีตําแหนงหนาที่ทางการเมืองโดยพลเอก ธรรมรักษ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แมในระหวางนั้น
จะเปนเพียงรักษาการรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเปนการทั่วไปก็ตาม แต ก็ยอมอยูในฐานะอันอาจอาศั ย
ตําแหนงหนาที่ดังกลาวเอื้อประโยชนใหแกผูถูกรองที่ ๑ ไดยิ่งกวากรรมการบริหารพรรคที่มิไดมีตําแหนง
ทางการเมือง พฤติการณแหงคดีเชื่อไดวา พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และเปนผูมี
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อํานาจกระทําการแทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรูเห็นเปนใจกับการกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และ
นายพงษศักดิ์ดังกลาว การกระทําในประเด็นขอ ๒ ของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ กับการ
กระทําในประเด็นขอ ๔ ของพลเอก ธรรมรักษ จึงฟงไดวาเปนการกระทําในฐานะตัวแทนผูถูกรองที่ ๑
และมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑
ประเด็นขอ ๖ ที่วา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เปนเหตุอันอาจมีคําสั่งให
ยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตามคํารอง
ไดหรือไม เห็นวา การกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ใหเงินสนับสนุนคาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ และสนับสนุนใหพรรคผูถูกรองที่ ๒ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทิน
ที่ ผ า นมาพร อ มด ว ยรายชื่ อ อาชี พ และที่ อ ยู ข องสมาชิ ก ดั ง กล า วตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔ วรรคสอง
โดยวาจาง นายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลง
ขอมูลการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองที่
หัวหนาพรรคการเมืองไดแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบตาม ท.พ. ๕ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗
ซึ่งนายอมรวิทย มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๑๒๑ คน
เกื อ บทั้ ง หมดเป น สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ติ ด ต อ กั น ไม ถึ ง เก า สิ บ วั น ซึ่ ง ไม มี คุ ณ สมบั ติ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งเฉพาะอยางยิ่ง การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มีลักษณะสมคบและวางแผน
รวมกันกระทําอยางเปนขบวนการเสมือนเปนพรรคการเมืองเดียวกันสงผูสมัครหลายคนแขงขันกันเอง
ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดยไมยําเกรงตอกฎหมาย อันสงผลกระทบตอประชาชนทั่วไปโดยรวม จึงถือวา
การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยชัดแจง แมการที่ผูถูกรองที่ ๑ ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒
และที่ ๓ และสนับสนุนใหผูถูกรองที่ ๒ เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมือง มิใชเปน
การกระทําที่จะลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตาม
รัฐธรรมนูญก็ตาม แตก็เปนการกระทําที่มุงประสงคใหไดมาซึ่งอํานาจของรัฐในการปกครองประเทศ
กลาวคือ เพื่อใหมีผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคอื่นลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยง
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การที่ผูที่จะไดรับการประกาศใหเปนผูไดรับการเลือกตั้งในเขตนั้นจะตองไดรับคะแนนเสียงถึงรอยละ
ยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น มิฉะนั้นจะตองมีการจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้ง
นั้นอยางไมมีที่สิ้นสุด อันจะมีผลใหผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจไดมาซึ่งอํานาจของรัฐโดยสมบูรณ จึงถือวา
เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิใชเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ยิ่งกวานั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ดังกลาวยังเปนการบอนทําลาย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีการเลือกตั้งโดยประชาชนเปนพื้นฐานสําคัญ กับยิ่งจะทวีความแตกแยก
ความสามัคคีของประชาชนในชาติที่มีการแบงเปนฝกเปนฝายในทางการเมืองและทางความคิดในขณะนั้น
ใหลุกลามเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐอันเกิดผลกระทบตอประชาชน ระหวางพรรคการเมือง ตลอดจน
กลุมผลประโยชนตาง ๆ ของประเทศอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงถือวาเปนการกระทําการอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐดวย การกระทําการดังกลาวของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงตองดวยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) (๓) อนึ่ง การกระทําอันอาจเปน
ภัยตอความมั่น คงของรัฐตามบทบัญญัติดังกลาวเปนคนละเรื่องกับความผิดในทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่น คงแหงราชอาณาจักร ตั้งแต
มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ จึงไมอาจนํามาเทียบเคียงใหตองมีลักษณะอยางเดียวกันดังที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ กล า วอ า ง ส ว นการกระทํ า การของพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ และที่ ๓ ดั ง กล า ว จึ ง ต อ งด ว ย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓) ทั้งยังสงผล
กระทบตอการเลือกตั้งอันเปนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย อันถือไดวาเปนการกระทําการอันอาจเปน
ปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) ตามคํารอง
อีกดวย กรณีไมอาจจะนําเอากรณีการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ดังกลาวไปเปรียบเทียบ
กับการกระทําในอดีตที่ผานมาได ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูถูกรองที่ ๑ ไดแกไขปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแตป ๒๕๔๐ จนเปนผลดีตอสวนรวม และเปนที่นิยมชมชอบของประชาชน
สวนมาก ทั้งมีศักยภาพที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไปตามความประสงคของประชาชนสวนใหญ
และมีสมาชิกจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน หากผูถูกรองที่ ๑ ตองโทษถูกยุบ สมาชิกเหลานั้น
ซึ่งไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของดวยกับการดําเนินการของกรรมการบริหารพรรคจะตองถูกลงโทษในทาง
การเมือ งไปดว ย เห็ น ว า ผูถู กร องที่ ๑ เป น พรรคการเมือ งขนาดใหญแ ละมี สมาชิ ก จํา นวนมาก
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การดําเนิน กิจกรรมทางการเมืองยิ่งควรจะตองสรางพรรคใหเปน พรรคการเมืองที่เปน แบบอยางที่ดี
ในทุกดานไมวาในดานการบริหารราชการแผน ดิน การเปน แบบอยางที่ดีแ กป ระชาชนในประเทศ
ทั้งในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม มิใชจะมุงกอใหเกิดผลงานในดานเศรษฐกิจตลอดจนการสราง
ความเขม แข็งของพรรคตนเองโดยมิไดคํานึงถึงพื้นฐานสําคัญของการธํารงรักษาไวซึ่งความเปนชาติ
ดวยการสรางแบบอยางของชีวิตที่พอเพียงใหแ กป ระชาชนอันประกอบดวยคุณธรรมและจริยธรรม
เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองถาวรสืบไปไดอยางยั่งยืนภายใตการไดมา
ซึ่งอํานาจการปกครองของรัฐตามกฎหมายและความชอบธรรม แมผูถูกรองที่ ๑ จะมีสวนชวยแกปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เรื้อรังมานาน แตการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญโดยรวมกับ
ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ กระทําการอันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐและขัดตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชนนี้จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และ
ที่ ๓ ไดตามคํารอง
ปญหาตอมาที่วา จะมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่ ๒ และที่ ๓ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ไดหรือไม ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาที่วา ประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ขอ ๓ ที่ใ หเพิ กถอนสิทธิเลือกตั้ งเมื่อมีคําสั่งยุบ พรรคการเมืองเพราะเหตุกระทํา การตองหามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น เปนบทบัญญัติถึง
“การหามกระทําการ” เทานั้น แตมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) ที่ผูรองอางมาเปนเหตุใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เป นบทบัญญัติใ ห “การกระทําการ” และการหามกระทําการมีเพียงที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๖๖ (๔) จึงไมอาจนําการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูก
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๔๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ยทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ (๓)
กระทํา การอั น อาจเปน ภั ยตอความมั่น คงของรัฐ หรือขัด ตอกฎหมาย หรือ ความสงบเรียบร อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (๔) การทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือ
มาตรา ๕๓ เห็นวา ตามบทบัญญัติดังกลาว แมความของมาตรา ๖๖ (๑) (๒) (๓) จะเปนบทบัญญัติ
ที่กําหนดเรื่องของการกระทําการที่อาจถูกยุบพรรคการเมืองได แตขณะเดียวกันก็มีความหมายชัดเจนวา
เปน บทบัญญัติที่หามกระทําการอยูในตัว เพราะเมื่อพรรคการเมืองใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังกลาวก็อาจถูกยุบพรรคการเมืองได จึงมีผลเทากับเปน ขอตองหามมิใหพรรคการเมืองกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวนั่นเอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น
ปญหาประการสุดทา ยที่ผูถูกรอ งที่ ๑ ชี้แ จงแกข อกลาวหาวา การเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ ง
กรรมการบริหารพรรคตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ไมอาจนําไปใชยอนหลังบังคับหรือลงโทษแกกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนการกระทําที่เกิดขึ้นกอนประกาศดังกลาวใชบังคับนั้น เห็นวา การเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมิใ ชโทษทางอาญาดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวแกม าในคําชี้แ จงแกขอกลาวหา และเปน เพียง
มาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใ หยุบพรรคการเมืองซึ่งกระทําการตองหามตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใหผูบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคการเมืองนั้น มีโอกาสที่ จะกระทําการที่กอ ใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองซ้ําอีกในชว ง
ระยะเวลาหนึ่งดังกลาว ทั้งสิทธิเลือกตั้งมิใ ชเปนสิทธิของบุคคลอันมีกฎหมายรับรองคุมครองไวโดย
ชัดแจง หากแตเปนสิ่งที่ประชาชนในประเทศนั้นมีอยูเปนการโดยทั่วไปภายใตบังคับของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่กําหนดใหบุคคลพึงใชได แมสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยเคยไดรับ
การคุมครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการใชสิทธิทางการเมืองก็ตาม แตรัฐ
ก็มีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดที่กระทําการอันเปนภัยอยางรายแรงของประเทศเพื่อปองกัน
หรือรักษาไวซึ่งความปลอดภัยแกสาธารณะหรือความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จึงไมอาจนําการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปเทียบเคียงกับโทษทางอาญาหรือโทษวินัยของขาราชการที่
จะตองใชโทษตามกฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดบังคับแกผูกระทําความผิดหรือผูตองวินัยนั้น
เฉพาะอยางยิ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา ๓๖ บัญญัติรับรองใหบรรดา
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ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญ
นี้ไมวาจะเปนในรูปใด และไมวาประกาศหรือสั่งใหมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือ
ในทางตุลาการใหมีผลใชบังคับตอไปและใหถือวาประกาศหรือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ
หรือคําสั่งนั้ น ไมวาในการปฏิบัติ ตามประกาศหรือคําสั่ งนั้น จะกระทํากอ นหรือหลังวัน ประกาศใช
รัฐ ธรรมนูญนี้เ ปน ประกาศหรือคําสั่งหรือ การปฏิบัติที่ช อบดวยกฎหมายและชอบด วยรัฐ ธรรมนู ญ
ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ยอมมีผลใชบังคับโดยชอบดวยกฎหมายและชอบดวย
รัฐธรรมนูญ จึงนําบทกําหนดที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคมีกําหนดหาปนับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามประกาศดังกลาวมาใชบังคับยอนหลังแกกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ได แมจะเปนการกระทําที่เกิดขึ้นกอนประกาศดังกลาวใชบังคับก็ตาม
คําพิพากษาของศาลฎีกาที่ผูถูกรองที่ ๑ อางมานั้นรูปเรื่องไมตรงกับคดีนี้ จึงไมอาจนํามาเทียบเคียงกันได
คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ในขอนี้ฟงไมขึ้น
อนึ่ง แมภายหลังผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว
กรรมการบริหารพรรคและพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออก ทําใหกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ พนจากตําแหนง โดยมีผลสมบูรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ แลวก็ตาม ก็ไมมีผลที่จะใหกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ พน จากการตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซึ่งตนเปนกรรมการบริหารพรรคอยูในวันที่มี
การกระทําการอัน เปน การตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
อาศัยเหตุดังวินิจฉัยมา จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) (๓) ประกอบมาตรา ๖๗
วรรคหนึ่ ง ให ยุ บ พรรคพั ฒ นาชาติ ไ ทย ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ และพรรคแผ น ดิ น ไทย ผู ถู ก ร อ งที่ ๓
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓)
ประกอบมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง กับใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่ ๒ และที่ ๓ จํานวน ๑๑๑ คน ๑๙ คน และ ๓ คน ตามลําดับ ตามคํารอง มีกําหนดคนละหาป

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๔๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

นับแตวัน ที่มีคํ าสั่ง ใหยุ บพรรคการเมืองดังกลาว ตามประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
นายสมชาย พงษธา
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

