เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามความในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น
บัดนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑ - ๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
มีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ปรากฏรายละเอียดตามคําวินิจฉัยคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญแนบทาย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

คําวินิจฉัยที่ ๑-๒/๒๕๕๐

เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๔๙
เรื่องพิจารณาที่ ๒๓/๒๕๔๙

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคประชาธิปตย
เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย

ผูถูกรอง

อัยการสูงสุดยื่นคํารองรวมสองคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนา และพรรคประชาธิปตย เนื่องจากความปรากฏตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองวา พรรคการเมืองทั้งสองกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวย
หลักฐานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๗๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๔๙ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๒๓๗

-๒ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ อัยการสูงสุดเห็นสมควรใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคํ า สั่ง ยุ บ พรรคการเมื อ งทั้ง สองตามพระราชบัญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองทั้งสองไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๔๙ พรรคประชาธิปไตยกาวหนายื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙
คดีอยูในระหวางที่พรรคประชาธิปตยทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สิ้นสุดลง เมื่อวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับรัฐธรรมนูญ
ภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐ ธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ ใหเปน อํานาจของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหโอนบรรดาอรรถคดีหรือ การใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ ตอมาพรรคประชาธิปตยยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณา
คํารองทั้งสองเขาดวยกัน เนื่องจากมีขอเท็จจริงเกี่ยวพัน กัน โดยใหเรียกอัยการสูงสุดผูรองทั้งสอง
คํารองวา ผูรอง และใหเรียกพรรคประชาธิปตยวา ผูถูกรองที่ ๑ และพรรคประชาธิปไตยกาวหนาวา
ผูถูกรองที่ ๒
คํารองที่หนึ่ง ผูรองยื่น คํารอ งและแกไขเพิ่มเติมคํารองวา ผูถูกรองที่ ๒ จัดตั้งเปนพรรค
การเมืองตามกฎหมาย โดยมีนางสาวอิสรา ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนนางสาวพรณารินทร ยวงประสิทธิ์
เปนหัวหนาพรรค
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตัง้
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือสงหลักฐานเพื่อใหผูรองยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง่ ยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) ประกอบมาตรา ๖๗

-๓ขอเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานที่สงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองตามความใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ รองเรียนตอ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง วา นางสาวนิภา จัน โพธิ์ นางรัช นู ตางสี และนายสุวิ ทย อบอุ น
ถูกชักชวนใหสมัครเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และรับเงิน คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับ
มอบหมายใหไปสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดตรัง บุคคลทั้งสามเกรงวาการกระทําดังกลาวอาจมีความผิด
ตามกฎหมาย เพราะไมมีเจตนาที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแต ป ระการใด จึ งปรึ กษานายสุ เทพเพื่ อหาทางออกที่ จะไมต องรั บโทษ
ตามกฎหมาย นายสุเทพแนะนําใหลาออกจากการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งบุคคลทั้งสาม
แสดงเจตนาลาออกจากการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลวตั้งแตวัน ที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๔๙
นายสุเทพจึงขอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการตามอํานาจหนาที่และสืบสวนสอบสวนเพื่อ
ปองกันและแกไขการทุจริตการเลือกตั้งในครั้งนี้ตอไป
ตอมาประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง คณะกรรมการสื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง สื บ สวนสอบสวน
พยานหลักฐานแลวแยกประเด็นการพิจารณาได ๓ ประเด็น คือ
(๑) นางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง สมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ และไปสมัครรับเลือกตั้งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ บุคคลทั้งสามจึงเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปน เวลาหนึ่งวัน เทานั้น ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) การกระทําดังกลาวของบุคคลทั้งสาม
ที่สมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูวาตนไมมีสิทธิสมัคร เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ประกอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)

-๔นอกจากนี้ การที่บุคคลทั้งสามยื่นหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง คือผูถูกรองที่ ๒
(แบบ ส.ส.๑๘/ข ๒) ที่รับรองวาบุคคลทั้งสามเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันนับถึงวันสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ไม น อ ยกว า ๙๐ วั น อั น เป น ความเท็ จ เป น เอกสารประกอบการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ตอผูอํา นวยการการเลือกตั้ง ประจํา เขตเลื อกตั้งดั งกลาวนั้น ถื อวาเป น การแจงขอความอัน เปน เท็ จ
ตอ เจ าพนั ก งาน ซึ่ ง อาจทํ า ให ผู อื่ น หรื อ ประชาชนเสีย หาย และเป น การแจ ง ข อความอั น เปน เท็ จ
ใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่จดบัน ทึกลงในใบรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.๑๘/ข ๑) อันเปนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
และมาตรา ๒๖๗
(๒) นายทักษนัย กี่สุน เปนผูแนะนําใหบุคคลทั้งสามเตรียมหลักฐานแลวใหคนพาไปสมัคร
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และเมื่อบุคคลทั้งสามเดินทางกลับพรอมกับเอกสารประกอบการสมัครแลว
นายทักษนัยยังไดพาเดิน ทางไปสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ อีกดวย การกระทําดังกลาว
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลทั้งสามไปสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รูวาตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)
การกระทําของนายทักษนัยจึงเปนผูสนับสนุน ใหบุคคลทั้งสามกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖
(๓) นางสาวอิสราหรือพรณาริน ทร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ จัดทําหนังสือรับรองของ
หัวหนาพรรคการเมือง (ส.ส.๑๘/ ข ๒) สงบุคคลทั้งสามลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง เปนการดําเนินการแทน
ผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และนางสาวอิ ส ราหรือ พรณาริ น ทร เ ป น หั ว หน า พรรคผู ถูก ร อ งที่ ๒
โดยนางสาวอิสราไดรับรองวาบุคคลทั้งสามเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ แตขอเท็จจริงปรากฏตามคําใหการของบุคคลทั้งสามวาตนไดสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ การทําหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง (ส.ส.๑๘/ ข ๒)

-๕ดังกลาวจึงเปน เท็จ เนื่องจากบุคคลทั้งสามสมัครเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ ๙๐ วัน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๑
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นวา ใหดําเนินคดีอาญาแกนางสาวนิภา
นางรั ช นู และนายสุวิ ท ย ผูส มั ครรั บเลื อกตั้ งเปน สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ ใหดําเนิน คดีอาญาแกน ายทักษนัยตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ และเนื่องจากการกระทําของนางสาวอิสราหรือพรณารินทร
หั ว หน า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ ได อ อกหนั ง สื อ รั บ รองอั น เป น เท็ จ ให แ ก บุ ค คลทั้ ง สาม เพื่ อ นํ า ไป
เปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง ที่ไดกระทําในฐานะตัวแทนของผูถูกรองที่ ๒ เปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓) เห็นควร
แจ ง ต อ ผูร อ งพร อมด ว ยหลัก ฐานเพื่อ ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ตอไป
ประธานกรรมการการเลื อกตั้ ง นายทะเบี ยนพรรคการเมื อง เห็น ดว ยกับ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา การกระทําของนางสาวอิสราหรือพรณารินทร หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ที่ออกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองอันเปนเท็จ เปนการรวมกันเปนตัวการ
หรือผูสนับสนุนใหบุคคลดังกลาวลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง ทั้งที่รูอยูวาเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเปน เวลาติดตอกัน ไมถึง ๙๐ วัน อัน เปน การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๓๑ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ หรือ ๘๖ และมาตรา ๑๓๗ , ๒๖๗ การกระทําดังกลาวเปน
การกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

-๖ตามรั ฐ ธรรมนูญ และกระทํ า การอั น อาจเป น ภั ยต อ ความมั่ น คงของรัฐ หรื อขั ด ต อ กฎหมาย หรื อ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) จึงสงพยานหลักฐานพรอมสํานวน
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหผูรองดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน
พรรคการเมืองสงมาแลวเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร หัวหนาพรรคเปนผูแ ทน
ของผูถูกรองที่ ๒ ไดออกหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมืองอันเปนเท็จ จึงเปนตัวการรวมกัน
หรือผูสนับสนุนใหนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบ งเขตเลือ กตั้ง เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จั ง หวั ด ตรั ง ทั้ง ที่รู อ ยูว า บุค คลทั้ งสาม
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมถึง ๙๐ วัน อันเปน
การกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ , ๗๔ , ๑๐๐ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ , ๘๖
๑๓๗ , ๒๖๗ ยอมแสดงวาผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันอาจเปน ปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ และกระทําการอัน อาจเปน ภัย
ตอความมั่น คงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓)
จึงขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ , ๑๓๖ , ๑๔๔ , ๑๔๕ , ๓๒๗ , ๓๒๘ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) , ๖๗ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ , ๗๔ , ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๒ โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร หัวหนาพรรค ในฐานะเปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๒
ไดกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

-๗ตามรั ฐ ธรรมนูญ และกระทํ า การอั น อาจเป น ภั ยต อ ความมั่ น คงของรัฐ หรื อขั ด ต อ กฎหมาย หรื อ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๖๗ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาสรุปความไดวา การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กลาวหาวาผูถูกรองที่ ๒ รับสมัครบุคคลเขามาเปนสมาชิกเพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งไมครบ ๙๐ วัน ตามที่กฎหมายกําหนดนั้น ขอเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานใน
ใบสมัครสมาชิกพรรควา นางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ซึ่งเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในจังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ตามลําดับ ไดเขียนใบสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
ดวยลายมือของตนเองโดยปราศจากการขมขู ชี้นํา ขมขืนใจ หรือบังคับขูเข็ญแตอยางใด โดยขั้นตอน
ในการรับสมัครสมาชิกพรรคก็เปน ไปตามขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ
เมื่อใบสมัครสมาชิกมาถึงผูถูกรองที่ ๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครให
เปนไปตามขอบังคับ แลวสงใบสมัครตอไปยังผูมีอํานาจในการนําเสนอขอรับการอนุมัติเพื่อนําเสนอให
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงนามอนุมัติตามขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอที่ ๑๐ และขอที่ ๓๖ (๗) กรณีของบุคคลทั้งสามก็ไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ อยางครบถวน
และหั ว หน า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ ได อ นุ มั ติ ใ ห เ ป น สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการใชอํานาจตามขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘
และเปน การใชอํานาจภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทุกประการ
มิไดมีการใชอํานาจนอกเหนือจากที่บทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนด แตอยางใด
สวนที่มีการกลาวอางวาไดมีการรองเรียนตอประธานกรรมการการเลือกตั้งวา นางสาวนิภา
นางรัชนู และนายสุวิทย ถูกชักชวนใหสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และรับเงินคนละ ๓๐,
๐๐๐ บาท โดยไดรับมอบหมายใหไปสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งที่จังหวัดตรังใน
วัน รุงขึ้น ตอมาบุคคลทั้งสามเกรงวาการกระทําดังกลาวอาจมีความผิดตามกฎหมาย เพราะบุคคล
ทั้งสามไม มี เจตนาที่ จะสมั ครเป น สมาชิ กพรรคผูถู กร องที่ ๒ และลงสมั ครรั บเลือกตั้ งเป น สมาชิ ก

-๘สภาผูแ ทนราษฎรในครั้งนี้แ ตป ระการใด จึงไดเดิน ทางไปปรึกษากับเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหาทางออกที่จะไมตองรับโทษตามกฎหมาย เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงไดแนะนําใหลาออก
จากการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งบุคคลทั้งสามไดแสดงเจตนาลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค
ผูถู ก ร อ งที่ ๒ แล ว ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๔๙ เลขาธิ ก ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ได ข อให
นายทะเบียนพรรคการเมืองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อปองกัน
และแกไขการทุจริตการเลือกตั้งในครั้งนี้ตอไป ตอมาประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน
พรรคการเมืองไดมีคําสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีการลาออกจากสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง โดยในการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกลาวนั้น ทางคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมิไดแจงตอผูถูกรองที่ ๒ วาบุคคลทั้งสามไดเขียนใบลาออกจากสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ทั้ง ๆ ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็รูอยูแลววาการลาออกจากสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
จะตองปฏิบัติตามขอบังคับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๕ ที่วา “การลาออกจาก
สมาชิกใหยื่น หนังสือลาออกตอหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค หรือนายทะเบียนพรรคแลวแตกรณี
และมีผลตอเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญพรรคไดลงเลขรับหนังสือ แลว” แตไมปรากฏหลักฐานวา
หนังสือลาออกดังกลาวไดถูกสงไปถึงหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อแสดงเจตนารมณวาบุคคลทั้งสาม
ตองการจะลาออกจากการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แตอยางใด ซึ่งไมตรงตามที่ผูรองอางวา
บุคคลทั้งสามไดแสดงเจตนารมณลาออกจากสมาชิกพรรค จึงถือไดวาหนังสือลาออกของบุคคลทั้งสาม
ไมชอบดวยกฎหมาย และการลาออกไมมีผล ทําใหบุคคลทั้งสามยังคงเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
อยูจนถึงปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนผูรับผิดชอบตัวบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งในการนี้ นางสาวนิภา นางรัช นู
และนายสุวทิ ย ไดถูกคัดเลือกใหเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔
จัง หวั ดตรั ง โดยผู ส มั ครทั้ ง สามคนมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ วนตามรั ฐ ธรรมนู ญแห ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ และหากผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือก
ใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในนามของผูถูกรองที่ ๒ ผูใดไมสามารถออก
คาใชจายในการเลือกตั้งครั้งนี้ได พรรคจะออกคาใชจายใหโดยพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป โดยจะชวยเหลือ

-๙ไดไมเกิ น คนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง เงิน จํานวนดังกลาวไม นาจะเป น เหตุจู งใจหรื อ
สามารถหลอกลวงใหบุคคลเขามาสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูสมัครทั้งสามกลาวอางได
เพราะบุคคลทั้งสามลวนแตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิภาวะ มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถือไดวา
เป น วิญ ู ช นอั น รู ผิ ดชอบชั่ ว ดีไ ด เองวา การที่ ต นเองยอมรั บ เงิ น จากพรรค และนํา ไปสมั ครเป น
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเรียบรอ ยแลว นาจะแสดงใหเห็น ไดวาบุคคลทั้งสามยอมรับ แลววาตนเอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ จึงได
ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร และได ไ ปสมั ครตามสถานที่ ที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังกําหนด
นอกจากนี้ ศาลรัฐ ธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
วินิจฉัยคดีอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
จนถึงวันที่มีคําวินิจฉัยวา เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ มาตั้ง แตเริ่ม ตน ของ
กระบวนการจัดการเลือกตั้ง คือ ตั้ งแตก ารกํา หนดวัน รับสมั ครเลือ กตั้ง การรับสมัค รรับเลือกตั้ ง
การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง และสงผลถึงการประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดตองเสียไปดวย เมื่อเปนเชนนี้ การกลาวหาของ
ผูรองที่ไดกลาวหาวาผูถูกรองที่ ๒ โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร กระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ , ๓๐ , ๓๑
๗๔ , ๑๐๐ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ , ๘๖ , ๑๓๗ , ๒๖๗ อัน เปน การฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
จนเปนเหตุใหถูกยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคตามมาตรา ๖๗ นั้น นาจะตกไปดวย
เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ จึงขอใหยกคํารองของผูรอง
คํารองที่สอง ผูรองยื่นคํารองและคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารอง รวม ๒ ฉบับ สรุปความไดวา
ผูถูกรองที่ ๑ จัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามกฎหมาย ปจจุบันมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนหัวหนาพรรค
และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๔๙ คน

- ๑๐ เมื่อวัน ที่ ๒๖ มิถุน ายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบีย นพรรคการเมือง มีหนังสือสง หลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริ ง
มาเพื่อ ใหผูรองพิจารณาดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ โดยเห็นวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ขอเท็จ จริง ที่ป รากฏจากหลัก ฐานที่ สงมาไดค วามวา เมื่อ วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
นายวิ ชิ ต ปลั่ ง ศรี ส กุ ล กรรมการบริ ห ารพรรคไทยรั ก ไทย กั บ พวก ได มี ห นั ง สื อ ร อ งเรี ย นต อ
นายทะเบียนพรรคการเมืองวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ขอใหนายทะเบียนพรรคการเมืองรองตอผูรองพรอมเอกสาร
เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ หากผูรองไมยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ใหนายทะเบียนแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรวบรวมหลักฐานแลวสงไปใหผูรอง หรือยื่นคํารองเองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ , ๖๗ ตอไป
ตอมาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และใหนําคํารองเรียนของนายณัฐชัย
สิงหนาท กับเรือตรี ฉลาด วรฉัตร พรอมผูเสียหาย คํารองเรียนของนายสุรพงษ โตวิจักษชัยกุล
คํารองเรียนกรณีผูถูกรองที่ ๑ โดยนายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ จัดทําแผนปลิว
แจกจายที่จังหวัดสงขลา และคํารองเรียนของนายชนาพัทธ ณ นคร มาพิจารณารวมกับคํารองเรียนของ
นายวิชิต กับพวก โดยคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกําหนดประเด็นตามคํารองเรียน
รวม ๘ ขอ กลาวหาวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําการ ดังนี้
(๑) รวมกับกลุมพันธมิตรเพื่อลมลางรัฐบาล
(๒) ขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๗
(๓) ไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) นํ า คนไปสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒ แล ว ลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรที่จังหวัดตรัง โดยใสรายพรรคการเมืองอื่นวา วาจางผูสมัครใหลงสมัครรับเลือกตั้ง

- ๑๑ (๕) ขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคอื่นที่จังหวัดสงขลา ปลุกระดม “ระบอบทักษิณ”
และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในชองไมประสงคจะลงคะแนน
(๖) วาจางหัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวาใหใสรายพรรคไทยรักไทย
(๗) วาจางพรรคพัฒนาชาติไทยไมใหสงผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ในจังหวัดภาคใต
(๘) หนวงเหนี่ยว กักขัง นางฐัติมา ภาวะลี ใหใสรายพรรคไทยรักไทย
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานในสวนที่
เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ แลวเห็นวา ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
มีผลใชบังคับ ผูถูกรองที่ ๑ และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตาง ๆ ดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายเกียรติ สิทธิอมร อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
ผูถูกรองที่ ๑ ขึ้นเวทีพันธมิตร โจมตีรัฐบาลและพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทย ที่สะพานมัฆวานรังสรรค วาเศรษฐกิจยุคทักษิณ
โตกระจุกหนี้กระจาย บริษัทตาง ๆ ในตลาดหลักทรัพยไดประโยชนมากกวาประชาชน มีการทุจริต
ซับซอน
(๒) เมื่อวัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๔๙ นายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ปราศรั ย
ตอประชาชนที่ทองสนามหลวง กลาวหาการบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรวา เปน ระบอบทักษิณ ซึ่งไมมีบัญญัติไวใ นกฎหมายใด ๆ และกลาวว า
“วันนี้ระบอบทักษิณทําลายประชาธิปไตยแลว แทรกแซงองคกรอิสระ ครอบงําวุฒิสภา แทรกแซงสื่อ”
และในวันดังกลาวนายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ กลาวโจมตีการบริหารงานของพันตํารวจโท
ทักษิณ นายกรัฐ มนตรี วาเปน ระบอบทักษิณเชน กัน โดยกลาวหาระบอบทักษิณวาเปน ระบอบที่
นายกทักษิณคุมอํานาจการตัดสินใจสั่งการไวผูเดียว ไมใหคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลใดเขารวมตัดสินใจ
ตามระบบรัฐ สภา เขาไปควบคุมแทรกแซงสื่อมวลชน องคกรอิสระ เจาหนาที่ของรัฐ โดยสิ้น เชิง
ไมทําเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง แตทําเพื่อธุรกิจของตนเองและพวกพอง ทําลายระบบคุณธรรม
ทําใหเกิดความแตกแยกอยางรุน แรง ปกครองโดยไมยึดหลักกฎหมายและเหตุผ ล ระบอบทักษิ ณ
มีการทุจริตคอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง หาประโยชนใหพวกพอง

- ๑๒ (๓) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายอลงกรณ พลบุตร รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขึ้นเวทีพันธมิตรที่สะพานมัฆวานรังสรรค กลาวหาวา พรรคไทยรักไทยวาจางนางฐัติมาจัดหาผูสมัคร
รับเลือกตั้งพรรคเล็กลงสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เรียกรองใหผูฟงการปราศรัยลงคะแนนเลือกตั้ง
ในชองไมประสงคจะลงคะแนน และเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล และ
นายสาทิตย วงศหนองเตย กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ปราศรัยบนเวทีพันธมิตรที่จังหวัดตรัง
กลาวหาวาพันตํารวจโท ทักษิณ เปนคนโกหกหลอกลวง ฆาตัดตอนผูคายาเสพติดจํานวนหลายพันคน
ครอบงําองคกรอิสระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการการเลือกตั้ง และศาลรัฐธรรมนูญ และ
มีกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ กลาวโจมตีพันตํารวจโท ทักษิณ ในทํานองเดียวกัน
อีกหลายแหง ประกอบกับนายถาวร เสนเนียม จัดทําแผนปลิวที่ระบุชื่อนายถาวรและมีเครื่องหมายของ
ผูถูกรองที่ ๑ เชิญชวนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในชองไมประสงคจะลงคะแนน นอกจากนี้
ในการปราศรัยที่ทองสนามหลวงของนายไตรรงค สุวรรณคีรี ไดกลาววา “ถาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
มีการเลือกตั้ง ก็ขอใหประชาชนกากบาทลงในชองไมเลือกผูใด” เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งงดเวน
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยหรือ
พรรคไทยรักไทย หรือพรรคการเมืองอื่นหรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่นในกรณีเขต
เลือกตั้งใดมีผูสมัครพรรคอื่นสมัครดวย ดวยวิธีการหลอกลวงหรือใสรายดวยความเท็จหรือจูงใจให
เขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมือง อัน เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕)
(๔) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ กอนมีการยุบสภาผูแทนราษฎร นายอภิสิทธิ์และคณะ
ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคและอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไปพบกับนายสนธิ
ลิ้มทองกุล หัวหนากลุมพันธมิตร และตอมามีกรรมการบริหารพรรค อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขึ้นบนเวทีของนายสนธิอยางตอเนื่อง ทั้ง ๆ เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา
นายสนธิและพวกมีพฤติกรรมที่ตองการขับไลพันตํารวจโท ทักษิณ
(๕) ออกแถลงการณรวมกับพรรคชาติไทยและพรรคมหาชนวาไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
โดยอางวาพันตํารวจโท ทักษิณ ไมมารวมลงชื่อในสัตยาบันวาจะปฏิรูปการเมืองกอนสมัครรับเลือกตั้ง
และอางวาการเลือกตั้งสอวาจะไมบริสุทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมิใชขออางที่เปนไปตามกฎหมาย
ทั้ ง ๆ ที่ ส ามารถส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ได แ ต ก ลั บ ไม ส ง สมั ค ร ประกอบกั บ ต อ มาผู ถู ก ร อ งที่ ๑

- ๑๓ โดยกรรมการบริหารพรรคและอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจัดปราศรัยและจัดทําเอกสารแจกจาย
จํานวนมาก เพื่อรณรงคใหประชาชนไมลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครคนใดหรือพรรคใด ทั้ง ๆ ที่ตนเอง
ไมไดลงสมัครรับเลือกตั้งแขงขัน ดวยแตประการใด และนายชาลี นพวงศ ณ อยุธยา ลูกนองของ
นายไตรรงค ขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเล็กที่จังหวัดสงขลา เพื่อมิใหลงสมัครแขงขัน
กับพรรคไทยรักไทย โดยมุงหมายใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยที่มีผูสมัครลงสมัครเพียง
คนเดียวไดคะแนนเสียงเลือกตั้งไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอันจะสงผลให
ภายใน ๓๐ วัน นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบจํานวน
ที่จะเปดการประชุมสภาและไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได
(๖) นายทักษนัยเปนผูนํานางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ราษฎรจังหวัดตรัง เดินทาง
โดยรถยนตไปกรุงเทพมหานครเพื่อสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ยอนหลังไปเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แลวพากลับไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ จากนั้นก็พาบุคคลทั้งสามไปพบกับนายสุเทพ นายถาวรและพวกที่กรุงเทพมหานคร
จัดแถลงขาววามีพรรคการเมืองหนึ่งวาจางใหลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนการกลาวหาพรรคไทยรักไทย
วาจางนั่นเอง จากการตรวจหลักฐานทะเบียนพรรคการเมืองของนายทักษนัย ปรากฏวาเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๑ และเปนผูชวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายสาทิตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถูก
นายสาทิตย โทรศัพทต อวาวาการสอบพยานให ทําหนังสือเชิญพยานดวย พฤติการณนาเชื่อไดว า
นายสาทิตยใหการสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหนายทักษนัยกระทําความผิดฐานเปนผูใชใหบุคคลทั้งสาม
ซึ่งไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยรูอยูแ ลววาตนเปน
ผูไมมีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
(๗) นายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา และพันตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน
ไดบันทึกภาพและเสียงของนายไทกร พลสุวรรณ ไวเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ โดยที่นายไทกร
ไมรูตัวมากอ นวาจะถูกบัน ทึก เนื่องจากนายวรรธวริทธิ์ถูกนายไทกรขม ขูวาสงผูสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึ่งขาดคุณสมบัติ มีความผิด นายไทกรไดเสนอความชวยเหลือจะใหเงิน
และหาที่อยูอาศัยใหใหม โดยขอใหรวมแถลงขาวและกลาวหาวากรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

- ๑๔ อยางเชนนายสุวัจน ลิปตพัลลภ ใหเงินเพื่อใหนายวรรธวริทธิ์สงผูสมัครรับเลือกตั้ง นายไทกรพูดวาจะ
ปรึกษาหารือกับเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเรื่องเงินคาตอบแทนตามที่นายวรรธวริทธิ์เรียกรอง
จากหลักฐานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองปรากฏวานายไทกรเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในขณะ
กระทําการดังกลาว และนายไทกรมีการติดตอประสานงานกับผูถูกรองที่ ๑ โดยเฉพาะนายสุเทพ
ไดแกการพานายชวการ โตสวัสดิ์ และนายสุขสัน ต ชัยเทศ เขาพบนายสุเทพเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
การแกไขขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย นายไทกรรวมเดินทางไปกับคณะของนายสุเทพ
เพื่อไปบาน นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคพัฒนาชาติไทย จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวานายสุเทพ
เปนผูใช สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหนายไทกรวาจางนายวรรธวริทธิ์ใหกลาวใสรายพรรคไทยรักไทย
วาพรรคไทยรักไทยจางใหผูสมัครที่ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยรู อ ยู แ ล ว ว า ตนเป น ผู ไ ม มี สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
พฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาว
ประกอบกับ นายอภิสิ ทธิ์ เรี ยกรอ งใหข อพระราชทานนายกรัฐ มนตรี แ ละรั ฐ บาลพระราชทานตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗ เปนการกระทําเพื่อไมตองการให
การเลือกตั้งเปน การทั่วไปสามารถดําเนิน การไปได ไมตองการใหมีรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น
จึงเปนการกระทําที่เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) การกระทําดังกลาวเปนการกระทําของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนตัวแทน
ของผูถูกรองที่ ๑ และเปนการกระทําของกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยที่
ไมปรากฏวาผูถูกรองที่ ๑ ไดกระทําการใด ๆ ที่จะแสดงใหเห็นวาผูถูกรองที่ ๑ ไดโตแยงหรือระงับ
การกระทําของบุคคลดังกลาว จึงถือไดวาผูถูกรองที่ ๑ เปนผูกระทําความผิด รวมทําหรือสนับสนุน
การกระทําดังกลาว
สวนขอกลาวหาเรื่องวาจางพรรคพัฒนาชาติไทยและหนวงเหนี่ยวกักขังนางฐัติม า เห็น วา
พยานหลักฐานที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนยังไมเพียงพอรับฟงไดวามีการกระทําอันเปน การฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

- ๑๕ ตอมาคณะอนุกรรมการสืบ สวนสอบสวนข อเท็ จจริง ไดร ายงานผลการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาแลวเห็น พองดวยกับความเห็น ของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง จึงไดสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมาใหผูรอง
พิจารณาดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗
ผูรองมีคําสั่งใหสงเรื่องใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีผูเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ดําเนินการตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามคําสัง่
อัยการสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงดังกลาวมีความเห็นวา ขอกลาวหาและขอวินิจฉัยของนายทะเบียนพรรคการเมืองบางกรณี
ยังไมอาจถือวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ดังนี้
(๑) กรณี ผู ถู กร อ งที่ ๑ เข า ร ว มกั บ กลุ ม พั น ธมิ ต รกู ช าติ กล า วโจมตี รั ฐ บาลและประกาศ
ขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗ นั้น
ไมเปน การกระทําผิด เพราะบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด และเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๔ อีกทั้งมิใชเปนการกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ ยังไมอาจถือวามีการกระทําอัน เปน การฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) กรณีผูถูกรองที่ ๑ รณรงคใหผูมีสิทธิเลือกตั้งกากบาทลงคะแนนในชองไมประสงคจะ
ลงคะแนนนั้น ไมใ ชการหามมิใ หผูสมัครหรือผูใ ดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อจะจูงใจใหผู มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวน
การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือ งใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ ยังไมอาจถือวามี
การกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖

- ๑๖ (๓) กรณีผูถูกรองที่ ๑ ไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยไมมี
เหตุอันควรนั้น ไมเปนการกระทําผิดกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๒๘ (๒) บัญญัติวา “การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมืองไมสง
สมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งมาเปนเหตุใหตองเลิก
หรือยุบพรรคการเมือง” ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ยังไมอาจถือวา มีการกระทําอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๔) กรณีกลาวหาวาเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ หนวงเหนี่ยวกักขังนางฐัติมา สมาชิกพรรค
แผนดินไทยและใหใสรายวากรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยไดวาจางใหสมาชิกพรรคแผนดินไทย
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไมตองไดคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ นั้น รับฟงไมไดวานางฐัติมาถูกบังคับขูเข็ญเพื่อไปใหการใสรายพรรคไทยรักไทย ยังไมอาจ
ถือวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖
สวนขอกลาวหาและขอวินิจฉัยของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีการกระทําของหัวหนา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเห็นวาเปนการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ มีดังนี้
(๑) นายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ปราศรัยตอประชาชนที่ทองสนามหลวงเมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ กลาวหาการบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ วาเปน “ระบอบทักษิณ” และ
กลาววา “วัน นี้ระบอบทักษิณทําลายประชาธิป ไตยแลว แทรกแซงองคกรอิสระ ครอบงําวุฒิสภา
แทรกแซงสื่ อ ” และในวั น เดี ย วกั น นั้น นายสุ เ ทพเลขาธิ ก ารพรรคผู ถู กร อ งที่ ๑ ได กล า วโจมตี
การบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ วาเปนระบอบทักษิณ โดยนอกจากจะกลาวหาในลักษณะ
เชน เดียวกับนายอภิสิทธิ์ แลวยังกลาวโจมตีวาระบอบดังกลาวเปน ระบอบที่น ายกทักษิณคุม อํานาจ
การตัดสิน ใจสั่งการแตผูเดียว ไมใ หคณะรัฐ มนตรีหรือบุคคลใดเขารวมตัดสิน ใจตามระบบรัฐ สภา
ไมทําเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง แตทําเพื่อธุรกิจของตนเองและพวกพอง ทําลายระบบคุณธรรม

- ๑๗ ทําใหเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง มีการทุจริต คอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง และที่กรรมการบริหาร
และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขึ้นเวทีพันธมิตรทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ในระหวางวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ กลาวโจมตีพันตํารวจโท ทักษิณ ในลักษณะเชนเดียวกับ
นายอภิสิทธิ์ รวมทั้งกรณีที่นายถาวรกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จัดทําแผนปลิวซึ่งมีเครื่องหมาย
ของผูถูกรองที่ ๑ ระบุวา “ระบอบทักษิณสรางความแตกแยกในมวลหมูพี่นองประชาชนชาวไทย
อยางไมเคยมีมากอน ทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สงผลใหมีการโกงทั้งโคตร ประเทศชาติสูญเสียอยางใหญหลวง... ดังนั้น เพื่อหยุดระบอบทักษิณ
เพื่อปราบปรามการโกงทั้งโคตรใหได. ..” นั้น พฤติกรรมตามขอเท็จจริงดังกลาวของนายอภิสิทธิ์
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนการสรางคําวา “ระบอบทักษิณ” ขึ้นมา
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจผิดวามีการปกครองประเทศไทยโดยระบอบอื่นนอกจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กําหนดไว อัน เปน การใสรายพัน ตํารวจโท ทักษิณ นายกรัฐ มนตรี ใหประชาชนทั่วไปเกลียดชัง
ใหเขาใจวาเปน คนชั่ว คนทุจริต และขายชาติ อัน มีลักษณะเปน การใสรายหรือจูงใจใหประชาชน
เขาใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคไทยรักไทย โดยมีเจตนาเพื่อใหประชาชนงดเวนการลงคะแนนใหแก
พรรคไทยรัก ไทย อัน เป น การกระทํา ซึ่งตอ งหามตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕)
(๒) นายทั กษนัย ผูช วยสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของนายสาทิตย กรรมการบริหารและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดนํานางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ราษฎรจังหวัดตรัง
เดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพื่อสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยรวมมือกับนางสาวอิสรา
หรือพรณารินทร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ จัดทําหนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง (ส.ส. ๑๘/ข ๒)
รวม ๓ ฉบับ เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง ในการสงนางสาวนิภา นางรัชนู และ
นายสุวิทย ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒
และที่ ๔ จัง หวั ดตรั ง โดยเอกสารดั งกล าวระบุว า บุค คลทั้ง สามเป น สมาชิ กพรรคผู ถู กร องที่ ๒
ไมนอยกวา ๙๐ วัน อันเปนเท็จ เนื่องจากนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย เปนสมาชิกพรรค
ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ นั บ ถึ ง วั น สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น เวลาติ ด ต อ กั น ไม ถึ ง ๙๐ วั น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) และตอมาปรากฏวานายทักษนัยไดพา
นางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จังหวัดตรัง

- ๑๘ จากนั้น ไดพ าบุค คลทั้งสามไปพบนายสุ เทพ นายถาวร และกรรมการบริห ารพรรคผูถู กร องที่ ๑
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดแถลงขาววามีพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งตอมาหมายถึงพรรคไทยรักไทยวาจางให
บุคคลทั้งสามลงสมัครรับเลือกตั้ง พฤติการณเชื่อไดวา นายสาทิตยซึ่งเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดใหการสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหนายทักษนัยกระทําการดังกลาว อันเปนการใช
ใหบุคคลอื่นกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ เปนการกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจ
เป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ ขั ด ต อ กฎหมาย หรื อ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓)
(๓) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ซึ่งอยูในระหวางวันเวลาที่มี
การเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ นายไทกรในฐานะตัวแทน
ของนายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดวาจางใหนายวรรธวริทธิ์ หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา
จัดใหมีการแถลงขาวใสรายนายสุวัจน กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งเปน ผูสมัครสมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย วาจางสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการใสรายดวยความเท็จใหเขาใจผิดในคะแนนนิยม
ของนายสุ วั จ น เป น การกระทํ า ที่ ฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) เปนการกระทําอันอาจ
เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
และเปนการกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
(๔) วัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดสงขลาใหม นายถาวร รองเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นายวินัย เสนเนียม นายวิรัตน กัลยาศิริ นายเจือ ราชสีห นายประพร เอกอุรุ นายชาลี
คนสนิทของนายไตรรงค รองหัวหนาพรรค นายคณิต ผดุงอรรถ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

- ๑๙ เขารูปชาง และนายนิสิต ชูโชติชวง สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรวมกันขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนางสาวปทมา ชายเกตุ นายเกษมสันต ยอดสุรางค และนายนิติธรรมวัฒน
รัตนสุ วรรณ ที่ อาคารรับสมัครภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชั ย วิ ทยาเขตภาคใต
จั ง หวั ด สงขลา เป น การกระทํ า อั น อาจเป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐธรรมนูญ และเปน การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่น คง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวา ตามขอกลาวหาทั้ง ๔ ขอ พยานหลักฐานตามที่
ปรากฏในสํานวน ตามรายงานการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และความเห็น ของประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีเหตุผ ลนาเชื่อวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑
โดยหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค เปน การกระทําในการดําเนินกิจการ
ทางการเมืองเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑ โดยประสงคมิใหมีการเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพื่อมิใ หการเลือกตั้งทั่วไปในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปน ไปตามรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๔๐ เปน การกระทําอัน อาจเป น
ปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ
และเปนภัยตอความมั่น คงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓)
กรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําผิด ๖ ขอ อันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
แมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ เห็นวาการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เพียง ๔ ขอ เทานั้นที่เปน
การกระทําฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) แตผูรองเห็นสมควรยื่น คํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ แลว
ก็ไมใชกรณีที่ผูรองไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ อีกทั้งคํารองที่จะยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญไดบรรยายขอเท็จจริง

- ๒๐ โดยละเอียดตั้งแตมีผูรองเรียน ความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ความเห็น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความเห็น ของนายทะเบียนพรรคการเมืองและความเห็น ของผูรอง
พรอมทั้งสงหลักฐานทั้งหมดเพื่อศาลรัฐ ธรรมนูญจะไดนําขอเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลาวมา
ประกอบการพิจารณา จึงไมตองสงเรื่องคืนใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานตอไป
ผูรองพิจารณาพยานหลักฐานและสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมา ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณี มีผู เสนอเรื่ อ งใหผู รอ งดํา เนิ น การตามความในรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ แลวเห็นพองดวยกับคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) ระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลาที่มี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การเลือกตั้งทั่วไปมีผลใชบังคับ ผูถูกรองที่ ๑ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคและมติที่ประชุมใหญ มี
นโยบายไม ส ง สมาชิ ก พรรคสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎี ก า
ยุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งเปน การทั่วไป ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและ
แบบแบงเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้ง แตตามวันเวลาดังกลาว นายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ หลายคนไดรวมกันจัดใหมีเวทีปราศรัยใสรายดวยความเท็จ
หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคไทยรักไทย และสมาชิก
พรรคไทยรักไทยผูสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปดังกลาวตามสถานที่ตาง ๆ กัน ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอื่น ๆ หลายแหงในเขตเลือกตั้ง
ชักชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งที่ไปฟงการปราศรัย และเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อสารมวลชน
ทุกแขนง ชักจูงใหประชาชนไมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปทุกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔๔ (๕) เปน การกระทํ าอัน อาจเปน ปฏิป กษ ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ

- ๒๑ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
(๒) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลากลางวัน ซึ่งเปนวันเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นายทักษนัย
สมาชิ ก พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ และเป น ผู ช ว ยดํ า เนิ น งานสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของนายสาทิ ต ย
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดนํานางสาวนิภา
นางรัชนู และนายสุวิทยไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง ตามลําดับ ในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
โดยบุคคลดังกลาวไดรับเงินคาสมัครและคาใชจายจากนายทักษนัย แตตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง ตรวจสอบพบวา นางสาวนิภา นางรัชนู และ
นายสุวิทย มีคุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจากเปนสมาชิกพรรคการเมืองไมครบ ๙๐ วัน หลังจากนั้น
นายสุ เ ทพ นายถาวร และกรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ กั บ พวก ได จั ด แถลงข า วที่
กรุงเทพมหานครกลาวหาวา พรรคไทยรักไทยเปน ผูวาจางใหนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย
ลงสมัครรับเลือกตั้งอันเปนความเท็จ ซึ่งความจริงแลวมีพยานหลักฐานนาเชื่อไดวานายสาทิตย มีสวนรูเ ห็น
ใหการสนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหนายทักษนัยกระทําความผิดฐานเปนผูใชใหบุคคลทั้งสามซึ่งไมมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ เปนการกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
(๓) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ซึ่งอยูในระหวางวันเวลาทีม่ ี
การเลือกตั้งทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ นายไทกรในฐานะตัวแทน
ของนายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดวาจางใหนายวรรธวริทธิ์ หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา
จัดใหมีการแถลงขาวใสรายนายสุวัจน กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญ ชี รายชื่อ ของพรรคไทยรัก ไทย ว า จา งสมาชิก พรรคชีวิ ต ที่ดี ก วา ลงสมั ครรั บเลื อกตั้ งเป น

- ๒๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการใสรายดวยความเท็จใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของนายสุวัจน
หรือพรรคไทยรักไทย เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) เปนการกระทําอันอาจ
เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
และเปนการกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอัน ดี ของประชาชน ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
(๔) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดสงขลาหลายเขต เนื่องจากมีผูส มัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวและ
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลาใหม และกําหนดใหเปดรับสมัคร
ในวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ ครั้นตอมาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา
นายชูชาติ ประธานธรรม ไดนํานางสาวปทมา นายเกษมสันต และนายนิติธรรมวัฒน สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ (ที่ถูกพรรคคนขอปลดหนี้)ไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลา
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ที่อาคารรับสมัครภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต
จังหวัดสงขลา ไดมีนายถาวร รองเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายวินัย นายวิรัตน
นายเจือ และนายประพร รวมกับนายชาลี คนสนิทของนายไตรรงค รองหัวหนาและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นายคณิต รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารูปชาง และนายนิสิต สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกันขัดขวางการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนางสาวปทมา นายเกษมสัน ต
และนายนิติธรรมวัฒน อันเปนการกระทําอันอาจเปน ปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
การกระทําดังกลาวตามขอ (๑) ถึ ง (๔) เปน การกระทําของหัวหนา พรรคผูถูกรองที่ ๑
กรรมการบริ ห าร และสมาชิ ก พรรคผู ถูก ร อ งที่ ๑ ซึ่ ง กระทํ า ในการดํ า เนิ น กิจ การทางการเมื อ ง
เพื่ อ ประโยชน ข องผู ถู ก ร อ งที่ ๑ เพื่ อ ประสงค มิ ใ ห ก ารเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปตามพระราชกฤษฎี ก ายุ บ

- ๒๓ สภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพื่อไม ใ หก ารเลื อกตั้ง ทั่วไปในวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ดําเนินการไปไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการกระทําการอันอาจ
เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
และเปนการกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอัน ดี ของประชาชน ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
จึงขอใหศ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ , ๑๓๖ , ๑๔๔ , ๑๔๕ , ๓๒๗ , ๓๒๘ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) , ๖๗ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ , ๗๔ , ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๑ โดยนายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรค ในฐานะเปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๑ รองหัวหนาพรรค
เลขาธิการพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค ไดกระทําการอันอาจเปน ปฏิปกษต อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการ
อัน อาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอ กฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดี
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีกําหนด ๕ ป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและแกไขคําชี้แจงแกขอกลาวหาสรุปความไดวา
(๑) ประเด็น ข อกลา วหากรณีที่ ๑ เรื่ องการปราศรั ยใสร ายด วยความเท็จ หรื อ จูง ใจให
เขา ใจผิดในคะแนนนิ ยม นั้ น ผู ถูกร องที่ ๑ เปน พรรคการเมือ งในระบอบประชาธิ ปไตยที่ ตอ สู
เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางเขมแข็งตลอดมา ผูถูกรองที่ ๑
ไมไดเปนผูบัญญัติคําวา “ระบอบทักษิณ” แตเปนที่ประจักษโดยทั่วไปวาในชวงเวลาประมาณ ๕ ปที่ผานมา
ประเทศไทยภายใตการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลที่มีพันตํารวจโท ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรี
มีพฤติกรรมที่กอใหเกิดความไมไววางใจในหมูประชาชนชาวไทยจํานวนมากในหลายเรื่อง จึงมีผูบัญญัติ

- ๒๔ พฤติกรรมของการปกครองรูปแบบนี้วา “ระบอบทักษิณ” การที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวถึง “ระบอบทักษิณ”
นั้น หาไดเปน ความผิดไม และไมเปน เหตุที่ผูรองจะนํามากลาวอางเพื่อ ใหพิจารณาสั่งใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพราะการกลาวถึง “ระบอบทักษิณ” ของผูถูกรองที่ ๑ เปนเพียงการวิพากษวิจารณและ
กลาวถึงในทางการเมือง เกี่ยวกับการบริหารบานเมืองตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี แนวทางนโยบายและ
การบริหารจัดการประเทศของพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี อันเปนการใชสิทธิเสรีภาพ
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่ใหการรับรองคุมครองไว และตามปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของสหประชาชาติที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก หาไดมีการกระทําใด
ของผูถูกรองที่ ๑ ที่เปนการเกิน เลยจากขอบเขตแหงการใชสิทธิแ ละเสรีภาพทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใดไม
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรอง
ที่ ๑ เห็นวาการประกาศยุบสภาของพันตํารวจโท ทักษิณ ไมชอบดวยเหตุผล กลาวคือ การบริหารงาน
ของพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนารัฐบาลไดกอใหเกิดวิกฤตศรัทธาตอประชาชนอยางตอเนื่อง
เชน ปญหาเศรษฐกิจ และเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นอยางกวางขวาง และเกี่ยวของพัวพัน ถึงตัวพัน ตํารวจโท ทักษิณ โดยตรง
โดยเฉพาะกรณีที่ พันตํารวจโท ทักษิณ และครอบครัวไดขายหุนของบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) อันเปนธุรกิจในครอบครัวชินวัตรใหแกบริษัท เทมาเส็ก จํากัด โดยไมเสียภาษี เปนเหตุให
สาธารณชน สื่อมวลชน ตลอดจนนักวิชาการวิพากษวิจารณโจมตีกลาวหาพันตํารวจโท ทักษิณ และ
ครอบครั ว อย า งรุ น แรงต อ เนื่ อ ง ต อ มาพั น ตํ า รวจโท ทั ก ษิ ณ กลั บ ประกาศยุ บ สภาเพื่ อ หลบหนี
การซักฟอกโดยอางเหตุผลวาเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงในหมูประชาชน อันเปนขออางที่ไรเหตุผล
มิไดเปนไปตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีที่เคยปฏิบัติในทางการเมืองของประเทศไทย
การประกาศยุบสภาของพันตํารวจโท ทักษิณ พฤติการณปรากฏชัดวามีการรวมมือกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งชุดที่มีพลตํารวจเอก วาสนา เปนประธาน วางแผนการเพื่อชวยเหลือพรรคไทยรักไทย
จงใจเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น ๆ รวมทั้งผูถูกรองที่ ๑ และการดําเนินการเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสอไปในทางขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ไมสุจริตและเที่ยงธรรม ประกอบกับการ
ยุบสภาครั้งนี้ไมไดเปนไปเพื่อแกปญหาของประเทศชาติ แตเปนการกระทําเพื่อฟอกตัวเอง ดวยเหตุดงั กลาว

- ๒๕ ผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพรรคชาติไทย และพรรคมหาชน จึงมีมติรวมกันไมสงผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเหตุให พันตํารวจโท ทักษิณ และสมาชิกพรรคไทยรักไทยไมพอใจ
จึงไดออกรณรงคหาเสียงทั่วประเทศกลาวหาประณามผูถูกรองที่ ๑ วาเปนผูทําลายประชาธิปไตยและ
ละเมิดรัฐธรรมนูญ เลนการเมืองโดยไมเคารพกติกา ทําลายเศรษฐกิจของบานเมืองใหเสียหาย ดวยเหตุดังกลาว
ผูถูกรองที่ ๑ จึงจําเปนตองจัดการปราศรัยใหประชาชนรับทราบความจริง และชี้แจงขอกลาวหาที่
พันตํารวจโท ทักษิณ และบรรดาสมาชิกพรรคไทยรักไทยไดใสความผูถูกรองที่ ๑ การกลาวปราศรัย
และแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณในทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ ยังเปนการแสดงความคิดเห็น
โดยสุจริต ติชม วิพากษวิจารณการบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะที่เปนบุคคลสาธารณะ
อันเปนสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกรองที่ ๑ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและในฐานะที่เปนพรรคการเมือง
ฝายคาน เปน การดําเนินการทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข การจัดปราศรัยของผูถูกรอ งที่ ๑ ไมวา ในกรุง เทพมหานครหรื อ ในสว นภูมิภาค
ตามจังหวัดตาง ๆ เปนการกระทําที่ไมเปนความผิดตอกฎหมาย แตอยางใด ไมมีขอความใดอันเปนเท็จ
กลาวหาหรือใสรายพันตํารวจโท ทักษิณ หรือพรรคไทยรักไทยโดยปราศจากความเปนจริง ไมมีการ
กระทําใดอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไม เ ป น ภัย ต อ ความมั่ น คงของรัฐ หรื อ ขัด ต อ กฎหมาย หรื อ ความสงบเรี ย บร อ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชน ไมมีผลเปนการกระทําเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยวิถีทางที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด
ตามที่ผูร องกลา วหาวา นายอภิสิท ธิ์ หัวหนา พรรคผูถู กรอ งที่ ๑ ปราศรัย ตอประชาชน
ที่ทองสนามหลวง กลาวหาการบริหารงานของ พันตํารวจโท ทักษิณ วาเปน “ระบอบทักษิณ” และ
กลาววา “วัน นี้ระบอบทักษิณทําลายประชาธิป ไตยแลว แทรกแซงองคกรอิสระ ครอบงําวุฒิสภา
แทรกแซงสื่อ” ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
ก) กรณีเรื่องทําลายประชาธิปไตย การปราศรัยดังกลาวของนายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรค
สมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนการแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณตามสิทธิ
ทางการเมือง เปนการชี้แจงและใหขอเท็จจริงแกประชาชน โดยชี้ใหเห็นถึงการกระทําของนายกรัฐมนตรี
และการบริห ารบ านเมื องที่เป น ป ญหา อัน มีลั กษณะไม เคารพและไมเป น ไปตามวิถีท างการเมือ ง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพฤติกรรมของพันตํารวจโท ทักษิณ ตลอดระยะเวลา ๕ ป ที่บริหารบานเมือง

- ๒๖ ก็ลวนแตปรากฏขอเท็จจริงวามีการทําลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยในหลายกรณี ใชเสียงขางมาก
ในสภาผลักดันใหกฎหมายที่รัฐ บาลเสนอผานสภาผูแทนราษฎร ทั้ง ๆ ที่กฎหมายนั้นมีขอผิดพลาด
จนเปนผลใหพระราชบัญญัติบางฉบับไมไดรับการโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย และพันตํารวจโท
ทักษิณ ยังมีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยแจงชัดวาไมไดใหความสําคัญแกรัฐสภา ไมเคารพกฎกติกา
ประชาธิปไตยที่กําหนดไวใ นรัฐธรรมนูญ ทําลายความเชื่อมั่นของระบบรัฐสภา ทําลายเจตนารมณ
แหงรัฐ ธรรมนูญ นอกจากนี้ใ นการประชุม สภาผู แ ทนราษฎรและวุฒิสภา แมจะปรากฏวาสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดตั้งกระทูถามพันตํารวจโท ทักษิณ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
แทบทุกนัดของการประชุม กลับปรากฏวาพันตํารวจโท ทักษิณ ไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
และไมยอมมาตอบกระทูถามของสมาชิกรัฐ สภา อัน เปน การกระทําที่สอชัดวาพันตํารวจโท ทักษิณ
ไมไดใหความสําคัญ แกระบบรัฐสภาและไมใหเกียรติสถาบันนิติบัญญัติ
ข) กรณีการแทรกแซงองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดระยะเวลา ๕ ปที่ พันตํารวจโท
ทั ก ษิ ณ เป น นายกรั ฐ มนตรี ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า องค ก รอิ ส ระทั้ ง หลายตามรั ฐ ธรรมนู ญ เช น
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผน ดิน (คตง.) ไดถูกแทรกแซง ครอบงํา โดยอํานาจ
ฝายการเมืองมาโดยตลอด ตั้งแตกระบวนการสรรหา การแตงตั้ง การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด จนทําให
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข ององค ก รอิ ส ระดั ง กล า วขาดความเป น อิ ส ระและเที่ ย งธรรม เป น การทํ า ลาย
เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ พฤติกรรมการแทรกแซงองคกรอิสระดังกลาวเกิดขึ้นโดยการกระทําของ
พันตํารวจโท ทักษิณ และบุคคลใกลชิดเองในหลายกรณี
ค) กรณีการครอบงําวุฒิสภา เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา พันตํารวจโท ทักษิณ ไดเขาไป
แทรกแซงและครอบงําการทํางานของวุฒิสภาเพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาเสียงขางมากมีมติในหลายเรื่อง
เปนไปตามความตองการของพันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลตลอดมา อาทิ การลงมติเลือกบุคคล
เขารับตําแหนงเปนกรรมการในองคกรอิสระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญก็มีการลงมติตามที่รัฐบาลตองการ
ทุกครั้ง และเป น ที่ท ราบทั่วไปวา สมาชิกวุ ฒิสภาลงมติ โดยมีการกํา หนดตัวบุ คคล (บล็อ กโหวต)
ตามความตองการของพันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

- ๒๗ ง) กรณีการแทรกแซงสื่อ ภายใตการบริหารของ พันตํารวจโท ทักษิณ ในชวง ๕ ปที่ผานมา
ปรากฏวาสื่อมวลชนทุกสาขาไดถูกแทรกแซง ครอบงําจากพันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
โดยปรากฏพฤติกรรมวาพันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดเขาควบคุมหรือสงคนสนิท
เขาควบคุมสั่งการใหสถานีวิทยุเครือขายกรมประชาสัมพันธ สถานีวิทยุโทรทัศนทุกชองทําการเสนอขาว
ของพันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลแตฝายเดียวทุกวัน กีดกันและหามมิใหนําเสนอขาวของฝายคาน
หรือ บุค คลที่มี ความคิด เห็น แตกต าง หากหนัง สือพิ ม พ ฉบั บใดเสนอข าวที่ เป น ปฏิป กษ ตอ รัฐ บาล
ผูบริหารหนังสือพิมพฉบับนั้นก็จะถูกกลั่นแกลง เชน ถูกถอนการโฆษณา หรือถูกคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เข าตรวจสอบฐานะทางการเงิน เพื่อ ให เกิด ความกลัว และ
เสียชื่อเสียง สําหรับผูดําเนินรายการวิทยุและโทรทัศนรายใดที่รัฐบาลทักษิณไมอาจควบคุมสั่งการได
หรือดําเนินรายการวิพากษวิจารณรัฐบาล ก็จะถูกปลดหรือถอดออกจากการดําเนินรายการ ขอเท็จจริง
เรื่องการคุกคามแทรกแซงสื่อไดปรากฏใหเห็นและเกิดขึ้นอยางรุนแรงในยุคของรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ การที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดปราศรัยหยิบยกประเด็น ปญหาดังกลาวนี้ขึ้น มาวิพากษวิจารณแ ละ
เรี ย กร อ งให รัฐ บาลยุ ติก ารกระทํา ดั งกล าวย อมเป น สิ ท ธิโ ดยชอบธรรม เพื่ อ ปกป องสิ ทธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชน สื่อมวลชน อันเปนประโยชนของประเทศชาติและสาธารณชนโดยแท หาไดเปนการใสราย
พันตํารวจโท ทักษิณ หรือพรรคไทยรักไทยโดยปราศจากความจริงแตอยางใดไม
กรณีนายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ กลาวปราศรัยถึงระบอบทักษิณ วาเปนระบอบที่
พันตํารวจโท ทักษิณ คุมอํานาจการตัดสินใจสั่งการแตผูเดียว ไมไดทําเพื่อประโยชนของประชาชน
แตทําเพื่อธุรกิจของตนเองและพวกพอง ทําลายระบบคุณธรรม ทําใหเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง
มีการทุจริต คอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
ก) กรณีพันตํารวจโท ทักษิณ คุมอํานาจตัดสิน ใจสั่งการแตผูเดียว ทําลายระบบคุณธรรม
กอใหเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา การบริหารงานของรัฐบาล พันตํารวจโท
ทัก ษิณ อํ านาจการบริ หาร สั่ง ราชการ และการตั ดสิ น ใจในการดํา เนิ น นโยบายใด ๆ ขึ้น อยู กั บ
การตัดสินใจของพันตํารวจโท ทักษิณ แตเพียงผูเดียว รัฐมนตรีของรัฐบาลมีสวนรวมในการตัดสินใจ
นอยมาก นอกจากนี้สภาผูแทนราษฎรซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคไทยรักไทย
เปนจํานวนเสียงขางมากโดยเด็ดขาดก็ตกอยูภายใตการครอบงําสั่งการของพันตํารวจโท ทักษิณ และ
ผูใกลชิด เปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางในการลงมติในสภาผูแทนราษฎร

- ๒๘ สวนประเด็นเรื่องการทําลายระบบคุณธรรมก็มีผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออกโดยชัดแจง
ของพันตํารวจโท ทักษิณ เอง ในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายตําแหนงสําคัญ ๆ ของกองทัพ ตํารวจ
และขาราชการประจํา โดยพันตํารวจโท ทักษิณ ใชระบบอุปถัมภ ไมไดใชระบบคุณธรรม ไมคํานึงถึง
ความรู ความสามารถ และอาวุโส เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปในหมูขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม
วาการจะใหไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหไดเลื่อ นขั้น เลื่อ นตําแหนงสําคัญ ๆ นั้น ตองวิ่งเตน เขาหา
ผูมีอํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ตัวพันตํารวจโท ทักษิณ หรือภริยา และบรรดาญาติพี่นอง
ผูใ กลชิด ของบุคคลทั้ง สอง อั น เปน การแสดงใหเ ห็น ถึ งพฤติกรรมแหง การทําลายระบบคุณธรรม
คุณงามความดี สรางความแตกแยกในหมูขาราชการทุกภาคสวน การวิพากษวิจารณเรื่องดังกลาวนี้
จึงมิใชเปนการใสรายดวยขอความอันเปนเท็จแตอยางใด
ข) กรณีที่การปกครองในระบอบทักษิณ กอใหเกิดปญหาความขัดแยง แตกแยกอยางรุนแรง
ในสังคมอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน นั้น ความจริงที่ปรากฏใหเห็นจนเกิดเปนวิกฤตของบานเมืองในชวง
ที่พันตํารวจโท ทักษิณ บริหารประเทศไมวาในกรณีเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของพี่นองประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ลวนมีสาเหตุมาจาก
ความผิดพลาดของรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ นอกจากนี้พันตํารวจโท ทักษิณ ไดประกาศนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดโดยถือเปนวาระแหงชาติ ในการประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด
แบบตาตอตา ฟนตอฟน พันตํารวจโท ทักษิณ ไดมอบหมายและชี้แจงนโยบายตอเจาหนาที่ระดับสูง
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ ใหดําเนินการอยางเด็ดขาด โดยใชถอยคําชี้นํา ปลุกเราและกดดันให
เจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติหวนกลับไปใชความรุนแรงนอกระบบกฎหมาย หลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม
และหลักนิติธรรม ดังนั้น กรณีที่มีการฆาตัดตอนประชาชนเสียชีวิตไป ๒,๕๐๐ คน จึงเปนไปตาม
ความตองการและคําสั่งของพันตํารวจโท ทักษิณ อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
นอกจากนี้เมื่อมีประชาชนจํานวนมากแสดงความคิดเห็นคัดคานการบริหารงานที่ไมชอบธรรม
ของรัฐบาล พัน ตํารวจโท ทักษิณ ก็ไดดําเนิน การจัดตั้งและแบงแยกประชาชนโดยใชอํานาจและ
เจาหนาที่ กลไกของรัฐบาลไปสนับสนุนประชาชนอีกกลุมหนึ่งใหมาตอตานคัดคานผูที่มีความคิดเห็น
แตกตางจากตน โดยไมฟงเสียงคัดคานวิพากษวิจารณเสนอแนะของประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ
บุคคลสําคัญผูมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน กอใหเกิดความขัดแยงแตกแยกในสังคมไทย
อยางไมเคยปรากฏมากอน นอกจากพฤติกรรมดังกลาวแลว พันตํารวจโท ทักษิณ และรัฐบาลพรรค

- ๒๙ ไทยรักไทย ยังไดพูดและแสดงออกตอประชาชนและสื่อมวลชนหลายครั้ง จังหวัดใดที่สนับสนุนและ
เลือกพรรคไทยรักไทย รัฐบาลก็จะจัดสรรงบประมาณไปเพื่อการพัฒนาจังหวัดนั้น ๆ กอน คําพูดของ
พันตํารวจโท ทักษิณ ดังกลาวนํามาซึ่งความแตกแยกในสังคมอยางรุนแรง
ค) กรณี การปราศรัย หรือ วิพากษวิ จารณวา รั ฐบาลพัน ตํารวจโท ทักษิ ณ ไมไ ดทํา เพื่ อ
ประโยชนของประชาชนอยางแทจริง แตทําเพื่อธุรกิจของตนเองและพวกพอง นั้น เชน กรณีที่ผูถือหุน
รายใหญของบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คือบุคคลในครอบครัวของพันตํารวจโท ทักษิณ
และบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดไดขายหุนสวนใหญแ ละกิจการของบริษัทในเครือทั้งหมด ใหแ ก
บริษัท เทมาเส็ก จํากัด ประเทศสิงคโปร เปนเงิน ๗๓,๓๐๐ ลานบาท โดยหลีกเลี่ยงไมเสียภาษีใหแกรัฐ
กรณีบริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับสัมปทานดําเนินธุรกิจดาวเทียมไอ พี สตาร
อันเปน ธุรกิจของพันตํารวจโท ทักษิณ และครอบครัว ไดรับการยกเวน ไมเสียภาษี ซึ่งเทียบเทากับ
สิทธิประโยชนสูงสุดที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหแกการลงทุนที่ลงทุนในเขต ๓ ซึ่งเปนเขต
ทองที่หางไกล ทุรกันดาร ทําใหไดรับประโยชนจากการดังกลาวเปนจํานวนเงินไมนอยกวา ๑๖,๔๕๙ ลานบาท
โดยพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โดยตําแหนงไดผลักดันใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเฉพาะรายได
ที่ไดรับจากตางประเทศเปนเวลา ๘ ป ใหแกบริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) ทําใหรัฐตอง
สูญเสียรายไดที่จะไดรับเงินภาษี เปนเงิน ๑๖,๔๕๙ ลานบาท สอเจตนาเปนการทุจริตเชิงนโยบายของ
พันตํารวจโท ทักษิณ หรือกรณีสถานีโทรทัศนไอทีวี ภายหลังจากที่บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ไดเขามาถือหุนรายใหญแลว ก็ปรากฏวามีการลดคาสัมปทาน และเปลี่ยนแปลงการจัดผัง
และสัดสวนรายการเสียใหม ทําใหกลุมบริษัท ชินคอรปอเรชั่นผูถือหุนรายใหมไดรับประโยชนจาก
การเสนอลดคาสัมปทาน ทําใหรัฐขาดรายไดเปนเงินประมาณ ๑๗,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งในทํานองกลับกัน
ทําใหกลุม ธุรกิจชิน คอรปอเรชั่นไดรับผลประโยชนเปนเงินประมาณ ๑๗,๐๐๐ ลานบาท และเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนผังและสัดสวนรายการแลวทําใหสถานีโทรทัศ นไอทีวี นําเสนอรายการละครและ
รายการบันเทิงอื่นไดมากขึ้น สงผลใหเจาของกิจการไดรับประโยชนจากคาโฆษณามากขึ้น ทําใหหุน
ของบริษัท ไอทีวี ในตลาดหลักทรัพยมีมูลคาสูงขึ้น ยอมเปน ประโยชนแ กผูถือหุน สวนใหญ คือ
กลุมบริษัท ชินคอรปอเรชั่นของครอบครัวพันตํารวจโท ทักษิณ นั่นเอง

- ๓๐ ง) กรณีปญหาการทุจริต คอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง ภายใตการบริหารงานของรัฐบาลทักษิณ
นั้น ปรากฏขอเท็จจริงเกิดขึ้นมากมาย เชน กรณีการทุจริตจากโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด
ซีทีเอ็กซ และการทุจริตจากงานประมูลกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
หรือกรณีรัฐ บาลพัน ตํารวจโท ทักษิณ สั่งการใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (เอ็กซิมแบงค)
ปลอยเงินกูใหแกรัฐบาลพมาเปนจํานวนเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท โดยไมมีหลักประกันจากรัฐบาลพมา
และรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังตองชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยให แตขอเท็จจริงปรากฏภายหลังวา
รัฐบาลพมาไดใ ชเงิน ดัง กลาวสวนหนึ่งมาซื้อวัส ดุอุปกรณระบบโทรคมนาคมจากบริ ษัทธุรกิจของ
ครอบครัวพันตํารวจโท ทักษิณ และวาจางบริษัทผูใกลชิดพันตํารวจโท ทักษิณ ไปรับงานจางทํางาน
หลายโครงการในประเทศพมา อันเปนการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพองในอีกรูปแบบหนึ่ง
หรือกรณีการทุจริตเชิงนโยบายจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ก็ปรากฏขอเท็จจริงวามีกลุมธุรกิจที่เปนพวกพองกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดผลประโยชนจากการ
จัดสรรหุนไปเปนจํานวนมาก และเปนผูไดรับประโยชนจากผลประกอบการที่ทํากําไรนับแสนลานบาท
จากรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของรัฐ และยังมีความพยายามที่จะแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
และรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอตนเองและพวกพอง ทั้งดําเนินการไป
ในลักษณะที่ขัดตอกฎหมาย จนศาลปกครองมีคําสั่งใหยุติการจัดจําหนายหุนและการแปรรูปการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแกกรอบการแปรสัญญากิจการโทรคมนาคมใหมโดยไดนํา
เรื่องเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุมัติใหจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมไมเกินรอยละ ๕๐
เพื่อชวยเหลือ เอื้อประโยชนใหแกบริษัท แอดวานซอินโฟรเซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษทั ทีพ่ นั ตํารวจโท
ทักษิณ และครอบครัวกอตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโทรศัพทมือถือ ไมตองจายคาสัมปทานใหแ กรัฐ
ในอัตรารอยละ ๒๕ ของรายได ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาล
กรณีที่นายถาวร กรรมการบริหารพรรค จัดทําแผนปลิวซึ่งมีเครื่องหมายของผูถูกรองที่ ๑
ระบุวา “ระบอบทักษิณสรางความแตกแยกในมวลหมูพี่นองประชาชนชาวไทยอยางไมเคยมีมากอน
ทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงผลใหมีการโกงทั้งโคตร
ประเทศชาติสูญเสียอยางใหญหลวง... ดังนั้น เพื่อหยุดระบอบทักษิณ เพื่อปราบปรามการโกงทั้งโคตร
ใหได...” นั้น ผลการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดขอสรุป

- ๓๑ รั บ ฟ ง เป น ยุ ติ ดั ง กล า วแล ว ว า ไม เ ป น ความผิ ด จึ ง ได จั ด ทํ า รายงานผลการสื บ สวนสอบสวนต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดยนายไพทูรย เนติโพธิ ขอความ
ที่ปรากฏตามแผนปลิวซึ่งมีขอความตามที่ผูรองไดนํามาเปนขอกลาวหาผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนขอเท็จจริง
รับฟงเปนที่ยุติแลววาการกระทําดังกลาวนั้นไมเปนความผิดแตอยางใด แตคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงชุดที่มีนายสุริยา ทรงวิทย เปนประธาน ยังนําเอากรณีดังกลาวมากลาวหาผูถูกรอง
ที่ ๑ อีก แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะกลาวหาผูถูกรองที่ ๑ อยางไรเหตุผล ไมเปนธรรมและ
มีเจตนากลั่นแกลงผูถูกรองที่ ๑
ดังนั้น กรณีการกลาวปราศรัยของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ที่ไดกลาวปราศรัยเกี่ยวกับการกระทําและพฤติกรรมของพันตํารวจโท ทักษิณ ตลอดระยะเวลา
ที่ไดบริหารประเทศ จึงเปนเรื่องจริงทั้งสิ้น สมควรที่ผูถูกรองที่ ๑ จะไดนํากลาวชี้แจงแกประชาชน
ในฐานะเจาของประเทศใหตระหนักและเขาใจถึงคําวา “ระบอบทักษิณ ” จึงถือวาคําปราศรัยของ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในสวนนี้นอกจากจะเปนการตอบโตพันตํารวจโท ทักษิณ และ
พรรคไทยรักไทยในทางการเมือง และเปนการกระทําเพื่อปองกันสวนไดเสียของผูถูกรองที่ ๑ และ
ประชาชน ยังถือวาเปนการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติชมดวยความเปนธรรมในฐานะที่ พันตํารวจโท
ทักษิณ เปนบุคคลสาธารณะ และผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะเปนพรรคการเมืองฝายคานมีสิทธิโดยชอบธรรม
ที่จะวิพากษวิจารณน ายกรัฐ มนตรีตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญ ทั้งขอความที่กลาวปราศรัยก็เปน
การตอบโตกันในทางการเมือง อันถือเปนเรื่องระหวางพรรคการเมืองที่สามารถกระทําไดตามระบอบ
ประชาธิปไตย มิใชเปนการกระทําเพื่อลมลางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเปน ภั ยตอความมั่น คงของรัฐหรื อขัด ตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบร อยหรือศีล ธรรมอัน ดี
ของประชาชน อันเปนเหตุใหผูรองนําเรื่องนี้มารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหยุบผูถูกรอง ที่ ๑ ได
(๒) ประเด็นขอกลาวหากรณีที่ ๒ เรื่องนายสาทิตย ใหการสนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจให
นายทักษนัยกระทําความผิดฐานเปนผูใชใหนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทยไปสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นั้น ผูถูกรอง ที่ ๑
และนายสาทิต ยไมเคยใช ใหการสนับสนุ น หรือรูเห็น เปน ใจใหน ายทั กษนัย กระทํ าความผิดตาม
ขอกลาวหาของผูรอง และผูบริหารผูถูกรองที่ ๑ นอกจากนายสาทิตยไมมีผูใดรูจักหรือมีความสัมพันธใด ๆ
กับนายทักษนัยมากอน การกระทําใด ๆ ของนายทักษนัยไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ แกนายสาทิตย

- ๓๒ หรือผูถูกรองที่ ๑ ขอกลาวหาของประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
และขอกลาวหาของผูรองขัดกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในทางการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง กลาวคือ ผูรองกลาวหาวานายทักษนัย ไดนําบุคคลทั้งสามไปสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดยบุคคลดังกลาวไดรับเงินคาสมัครจากนายทักษนัยทั้งที่
ขอเท็จจริงตามสํานวนการสอบสวน บุคคลทั้งสามตางใหการสอดคลองกันวาไดรับเงินคาสมัครจาก
ผูถูกรองที่ ๒ ที่โรงแรมลิเบอรตี้ กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับการใหสัมภาษณของนางสาวอิสรา
หรือพรณารินทร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ใหสัมภาษณทางสถานีโทรทัศน ชอง ๓ ในรายการ
เรื่องเลาเชานี้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วาผูถูกรองที่ ๒ เปนผูจายเงินคาสมัครให “ในสวนของ
จังหวัดตรังพรรคจายเพราะวาทางผูสมัครไมพรอม ทางพรรคเลยจายเงินให”
นอกจากนี้ยังปรากฏขอเท็จจริงทํานองเดียวกันเกิดขึ้นที่จังหวัดปตตานี โดยนายปฐม เทียนสิน
ไดรองเรียนตอนายสุเทพวาไดรับการติดตอ ใหล งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เชนเดียวกับกรณีดังกลาวขางตน นายสุเทพจึงไดแนะนําใหทําหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรค
ผูถูกรอง ที่ ๒ กรณีนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
บุคคลตาง ๆ ที่ขาดคุณสมบัติในจังหวัดอื่นของผูถูกรองที่ ๒ เปนเรื่องระหวางผูสมัครกับ ผูถูกรองที่ ๒
ทั้งสิ้นโดยที่ไมมีผูอื่นเขาไปเกี่ยวของดวย ผูถูกรองที่ ๑ และนายสาทิตยมิไดมีสวนใหการสนับสนุน
หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ การกระทําใด ๆ
ของบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวตามคํารองของผูรองลวนเปนการกระทําของบุคคลอื่น ๆ
ที่ไมเกี่ยวของกับผูถูกรองที่ ๑ หรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนและมีผลผูกพัน ผูถูกรองที่ ๑
แตอยางใด
(๓) ประเด็นขอกลาวหากรณีที่ ๓ เรื่องนายไทกรในฐานะตัวแทนของนายสุเทพ เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ วาจางนายวรรธวริทธิ์ หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวาจัดใหมีการแถลงขาวเพื่อใหใสรายนายสุวัจน
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย
วาไดจางสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการใสราย
ดวยความเท็จใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของนายสุวัจน นั้น นายไทกรไมใ ชตัวแทนของนายสุเทพ
และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ นายสุเทพไมเคยยอมรับหรือรับสมอาง

- ๓๓ เอาประโยชนจากคําพูดและการกระทําของนายไทกร และไมเคยแสดงออกโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย
หรือในทางใดเพื่อแสดงใหบุคคลโดยทั่วไปเขาใจวานายไทกรเปนตัวแทนของตนหรือเปนตัวแทนของ
ผูถูกรองที่ ๑ ทั้งนี้ แถบบันทึกการสนทนาระหวางนายไทกรกับ นายวรรธวริทธิ์ตามที่ผูรองนํามาอางนั้น
นายไทกรอ า งแต เพี ย งฝ า ยเดี ย วว า เป น ตัว แทนของนายสุ เ ทพ อี ก ทั้ง ตามพยานหลัก ฐานที่ ปรากฏ
ในสํานวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เห็นไดวานายไทกรไมไดวาจางให
นายวรรธวริทธิ์ หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวาจัดใหมีการแถลงขาวใสรายนายสุวัจน หรือพรรคไทยรักไทย
การที่นายวรรธวริทธิ์กลาวหาผูถูกรองที่ ๑ นาจะมีมูลเหตุจูงใจในการที่จะใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งช วยเหลือ ใหต นพน ผิดจากการที่ตนในฐานะหัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวาไดลงลายมือชื่ อ
ในหนังสือรับรองสงสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาลงสมัครรับเลือกตั้งโดยทราบอยูแลววาสมาชิกผูนั้นเปน
ผูขาดคุณสมบัติ ซึ่งจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย จึงไดรวมสมคบกันในการกลาวหาผูถูกรองที่ ๑
เพื่อใหมีการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ นอกจากนี้ผูถูกรองที่ ๑ และนายสุเทพไมเคยรองเรียนวาพรรคไทยรักไทย
วาจางพรรคชีวิตที่ดีกวาสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไมตองใชหลักเกณฑการไดคะแนนเสียง
รอยละยี่สิบ และเหตุการณตามแถบบันทึกที่บันทึกการพูดคุยระหวางนายไทกรกับ นายวรรธวริทธิ์
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลาหลังจากที่ นายสุเทพไดทราบแลว
วาคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงชุดที่มีนายนาม ยิ้มแยม เปน ประธาน ไดสรุป ผล
การสืบสวนสอบสวนรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งแลววา พรรคไทยรักไทยวาจางพรรคพัฒนาชาติไทย
และพรรคแผน ดิน ไทยจริงตามที่นายสุเทพรองเรียน ดังนั้น จึงไมมีมูลเหตุจูงใจใด ๆ ใหนายสุเทพ
ตองไปหาเอกสารพยานใด ๆ เพิ่ม เติมจากหัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวาเพื่อประกอบเรื่องรองเรียนเดิม
และหลังจากที่ไดรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ แลว
นายสุเทพก็ไมไดทําเรื่องรองเรียนใหมแตอยางใด
(๔) ประเด็ น ข อ กล า วหากรณี ที่ ๔ เรื่ อ ง กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ หรื อ
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนตัวการ หรือใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุนหรือกระทําใด ๆ อันเปนการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ ๘
และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๑ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดรูเห็น สนับสนุน ชวยเหลือ กระทําการใด ๆ ในการชุมนุม
ของประชาชน ณ สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต

- ๓๔ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ ทั้งโดยทางตรงและทางออม การชุมนุมดังกลาว
นําโดยนายชาลีกับพวก ซึ่งไมไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับ ผูถูกรองที่ ๑
การที่ผูรองอางวานายชาลีเปนคนสนิทของนายไตรรงค รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนการกลาวอาง
ที่เลื่อนลอยไมมีเหตุผลและเปนเท็จ เพียงแตในอดีตเมื่อประมาณ ๖ ปที่แลว นายชาลีเคยมีสวนรวมกับ
คณะทํางานของนายไตรรงค กรณีจะพิจารณาวาการกระทําของนายชาลีเกี่ยวของกับนายไตรรงคหรือไม
ผูกพันเกี่ยวของกับผูถูกรองที่ ๑ หรือไม ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงที่เกิดในปจจุบันเฉพาะกรณีนี้
เทานั้น ซึ่งในทางการสืบสวนสอบสวนก็ไมปรากฏวานายไตรรงค หรือกรรมการบริหารพรรค หรือ
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ เขาไปเกี่ยวของแตอยางใด จึงไมมีเหตุผลที่จะรับฟงไดวา
ผูถูกรองที่ ๑ หรือนายไตรรงคไดรวมกับนายชาลีชุมนุมในครั้งนี้ นอกจากนี้การชุมนุมของประชาชน
ดังกลาวเปนการกระทําโดยสงบและปราศจากอาวุธ เปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๕
อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ คือ นายวิรัตน นายเจือ นายวินัย และ
นายประพร ไมไดเขารวมหรือสนับสนุน หรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ในการชุมนุมโดยสงบของกลุม
ประชาชนคนรักสงขลาในวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ แตในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ บุคคลทั้งสี่
ไดไปยังที่ทําการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา ระหวางเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ ถึง
๐๙.๕๐ น. เพื่อพบนายไพฑูรย เจะแฮ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือขอให
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคไทยรัก
ไทย เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๕ จั ง หวั ด สงขลา เนื่ อ งจากมี ก รณี ทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง โดยการซื้ อ เสี ย งและ
แจกแผนวีซีดี ซึ่งบุคคลทั้งสี่ไดนําหนังสือคํารองคัดคานการประกาศผลการเลือกตั้ง เงินและแถบบันทึก
อันเปนวัตถุพยานยื่นใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลาดวย
นอกจากนี้ ผูถูกรองที่ ๑ ไดอางประเด็นขอกฎหมาย ดังนี้
(๑) คํารองยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาจากการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยชี้ขาดที่ไมช อบดวย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดตอ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่น กลาวคือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแ ตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น มาสืบสวนสอบสวนกรณีมีผูรองเรียนวา

- ๓๕ ผูถูกรองที่ ๑ กระทําผิดกฎหมาย เมื่อคณะอนุกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จแลว
เสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตามขอ ๖๗
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙ แตไมปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีการประชุม
เพื่ อ ให มี การพิ จารณาวิ นิ จฉั ย ชี้ข าดเพื่ อ หาเหตุผ ลโดยรอบคอบและให เกิ ด ความเป น ธรรมในการ
ดําเนินการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ แตอยางใด พลตํารวจเอก วาสนา ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
เพียงผูเดียว ไดใ ชอํานาจหนาที่โดยพลการสงสํานวนการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ใหผูรองยื่นคํารองยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ และผูรองไดใชอํานาจหนาที่
พิจารณาสํานวนดังกลาวที่ พลตํารวจเอก วาสนา สงมาใหดําเนิน การโดยใชเวลาเพียง ชั่วขามคืน
ในการพิจารณาเอกสารสํานวนซึ่งมีรายละเอียดเกือบ ๑,๕๐๐ หนา ดังนั้น เมื่อคํารองยุบพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เปนคํารองที่ไมไดดําเนินการในเบื้องตนใหถูกตองตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ข อ ๖๗ จึงเปน คํารอง ที่ไมช อบ
นายทะเบียนพรรคการเมืองและหรือผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตอศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) คดีนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองไดยื่นเรื่องมายังผูรองเพื่อใหพิจารณาดําเนิน การตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ขอใหยื่ น
คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยมีขอกลาวหารวมทั้งสิ้น ๘ ประเด็น ผูรอง
เห็นสมควรยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยเห็นพองกับความเห็นของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เพียง ๔ ประเด็น จึงเปนเรื่องที่ผูรองมีความเห็นขัดแยงและแตกตางกับ
ความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง เปนกรณีที่ผูรองไมยื่นคํารองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงตอผูรอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
บัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองตั้งคณะทํางานคณะหนึ่ง โดยมีผูแทนจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
และผูแทนจากผูรอง เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสงใหผูรอง เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ต อ ไป ในกรณี ที่ ค ณะทํ า งานดั ง กล า วไม อ าจหาข อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ร อ งได ก็ ใ ห
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอาํ นาจยื่นคํารองเองได แตปรากฏวาผูรองไมไดสงเรื่องคืนใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองเพื่อใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว การยื่นคํารองของผูรองในคดีนี้

- ๓๖ จึงเปนการดําเนินการที่ขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ และไมอ าจถือเอาเปน บรรทัดฐานในการพิจารณาสั่งคดี ของผูร องได เพราะอาจเป น
ชองทางใหผูรองเลือกปฏิบัติ หรือหาชองทางเพื่อชวยเหลือพรรคการเมืองบางพรรคที่ถูกรองในทํานอง
เดียวกันนี้ได โดยเลือกสั่งใหยื่นคํารองเฉพาะบางประเด็นที่เห็นวาไมมีน้ําหนัก แลวหลีกเลี่ยงไมยื่นคํารอง
บางประเด็นที่มีน้ําหนัก ซึ่งนาจะเปนคุณหรือโทษตอพรรคการเมืองที่ถูกรองได จึงตองถือเปน การ
วินิจฉัยสั่งคดีโ ดยขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗
(๓) การพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) นั้น ตองตีความใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๓ และพิจารณาจากเจตนารมณ มาตรา ๓๑๓ (๑) วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา
“ญัตติขอแกไขเพิ่ ม เติม รัฐ ธรรมนู ญที่มีผลเปน การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ดังนั้น สิ่งที่เปน
ปฏิปกษตอรัฐ ธรรมนูญ จะตองเปน สาระสําคัญที่ไมอาจแกไขไดโดยกระบวนการทางรัฐ ธรรมนูญ
การแสดงความคิดเห็นแตกตางไมไดหมายความวาเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข จึงมิไดหมายความวาเปน ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ สิ่งซึ่งเปน
ปฏิปกษตองตีความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ และ ๖๓
หมายความวาจะตอ งเป น การกระทําซึ่ งมีผ ลเปลี่ ยนแปลงการปกครองและเปลี่ยนแปลงรูปของรั ฐ
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข เท า นั้ น การแสดงความคิ ด เห็ น และ
วิพากษวิจารณรัฐ บาลพัน ตํารวจโท ทักษิณหรือระบอบทักษิณตามรัฐ ธรรมนูญ จึงไมเปน ความผิด
ตามที่ผูรองกลาวหา
(๔) การใสรายดวยความเท็จ เปนการกระทําที่เปนความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ อันเปนความผิดตอสวนตัวมิใชเปนความผิดอาญาแผนดิน
หากการใสรายดวยความเท็จดังกลาวไดกระทําในชวงที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ผู ก ระทํ า ก็ มีค วามผิ ดตามพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) การใสรายดวย
ความเท็จอันเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการใสรายดวยความเท็จ

- ๓๗ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) เปนความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไวเปนพิเศษ
มิใชเปนบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
การกระทําที่จะเปนความผิดถึงขั้นยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) นั้น จะตองเปน การกระทําตามที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติไวในหมวด ๒ วาดวยการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ซึ่งไดกําหนด
หลักเกณฑและขอหามมิใหพรรคการเมืองกระทําตั้งแตมาตรา ๒๐ จนถึงมาตรา ๔๔ และในหมวด ๓
วาดวยการสนับสนุนพรรคการเมือง สวนที่ ๑ การบริจาคแกพรรคการเมือง มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๕๕
เพราะลวนเปน การกระทําที่กระทบตอความมั่นคงของประเทศ และขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งสิ้น สวนการกระทําความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ถึง ๑๑๘ เปนความผิดอาญาแผนดิน ซึ่งถือวา
เป น ภั ย ต อ ความมั่ น คงของรั ฐ อั น เป น การกระทํ า ที่ ขั ด ต อ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี
ของประชาชนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
กรณี ที่ ผู ร อ งนํา เอาบทบั ญญั ติ ใ นลั ก ษณะหมิ่ น ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) มาเปนเหตุผลวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐ เปน ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ไมชอบดวยเหตุผล ขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ เปนกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงเพื่อใชบังคับ
ในชวงที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น อันถือวาเปน
กฎหมายเฉพาะที่มีบทลงโทษผูกระทําความผิดในตัวเองอยูแลว มิใชกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ หรือกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะ

- ๓๘ เปนผลใหผูรองนํามาอางเพื่อยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในคดีนี้ อีกทั้งยังเปน การกระทําที่ไมไดอยูใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๒ และหมวด ๓
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน การกระทําของนายถาวรตามที่ผูรองกลาวหาวาขัดขวางไมใหผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเขาไปใชสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ไมมีกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว
เปนความผิดแตอยางใด หากจะเปนความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขัง อันเปนความผิดฐานเสื่อมเสียอิสรภาพ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ ก็เปนความผิดตอสวนตัว เปนความผิดอันยอมความได มิได
กระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ตอมาผูถูกรองที่ ๑ ไดยื่นคํารองลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ชี้ขาดขอกฎหมายวา เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ไดประกาศยึดอํานาจการปกครองแผนดินเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓
ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชเปนกฎหมายที่ตองถือปฏิบัติทันที จึงเปนผลใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลบังคับ
ตามไปดวย และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ก็มิไดประกาศยกเวนใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับไดตอไปดังเชนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๓ และฉบับที่ ๑๕ การกระทําใด ๆ ที่ผูรองระบุวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) และมาตรา ๑๐๐ จึงเปนขอกลาวหาทีไ่ มเปนความผิดตามกฎหมายตอไป
ผูรองไมมีอํานาจนําเอาขอเท็จจริงในสวนนี้ไปเกี่ยวโยงวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) เพื่อเปนเหตุ
แหงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑

- ๓๙ ทางไตสวน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาเบิกความ รวม ๑๒ นัด
เปนพยานผูรอง รวม ๓๒ ปาก เขาไตสวน ๗ นัด เปนพยานผูถูกรองที่ ๑ รวม ๒๗ ปาก โดยมีพยาน
รวมกับผูรองรวมอยูดวย ๗ ปาก เขาไตสวน ๕ นัด สวนผูถูกรองที่ ๒ ไมไดยื่นบัญชีระบุพยานไว
ทั้งคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญเห็น วาไมมีค วามจําเปน ตองไต สวนพยานของผูถูกร องที่ ๒ จึงใหง ด
ไตสวนพยานผูถูกรองที่ ๒
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา ทางไตสวนแลว เห็นสมควร
วินิจฉัยปญหาขอกฎหมายตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ในสวนที่
เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การยื่น คํารองของผูรองที่ผูรองนํามา
เปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสองกอน รวม ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นขอ ๑ มีวา การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้น ผลบังคับไปดวย
หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายเบื้องตนวา การที่คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศยึดอํานาจการปกครองแผนดิน
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบั บที่ ๓ และไม ได ป ระกาศยกเวน ใหพ ระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าด ว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป จึงเปนผลให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลบังคับตามรัฐธรรมนูญไปดวย ทําใหการกระทําใด ๆ ที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติไว
เปนความผิด จึงไมเปนความผิดตามกฎหมายอีกตอไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคสอง
ดังนั้น การที่ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยระบุวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

- ๔๐ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ (๕) และมาตรา ๑๐๐ จึงเปนขอกลาวหาที่ไมเปนความผิดตามกฎหมายตอไป
ผูรองจึงไมมีอํานาจนําขอเท็จจริงสวนนี้ไปเกี่ยวโยงวาผูถูกรองที่ ๑ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) เพื่อเปนเหตุ
แหงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
บัญญัติใหตราขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของรัฐ
ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง
และการเสียสิทธิเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๖ (๑) ถึง (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเปน
กฎหมายที่ มี เ นื้ อ หาสาระเป น การขยายความบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติทั่วไปใน
ระบบกฎหมายไทยมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติมเชน เดียวกัน ตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ มาตรา ๑๖๙
ถึงมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๓๑๓ ทั้งยังมีกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกันดวย คือ ตามมาตรา ๒๖๒ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมีศักดิ์หรือสถานะทางกฎหมายเทากับพระราชบัญญัตทิ วั่ ไป
การยกเลิกหรือการทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้น ผลบังคับ จึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิก
หรือมีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาตามประเพณีการปกครองของ
ประเทศไทยในอดีต เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลงภายหลังการเขายึดอํานาจการปกครอง
หากคณะผูเขายึดอํานาจการปกครองไมประสงคใ หกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญมีผ ลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศหรื อคําสั่งใหยกเลิก ดังเชน เมื่อรัฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ สิ้นสุดลงโดยประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๘ ลงวัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘

- ๔๑ เมื่อรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ สิ้น สุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙
ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิก ายน ๒๕๑๔ ใหยกเลิก พระราชบั ญญัติ พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๗ สิ้ น สุ ด ลงโดยคํ า สั่ ง คณะปฏิ รู ป
การปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินก็ไดออก
คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือหากผูเขายึดอํานาจการปกครองจะใหกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปน
กฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญมี ผ ลใชบั งคั บตอ ไป ก็ จะมี ประกาศระบุโ ดยชัดแจง วาไมไ ดยกเลิ ก
กฎหมายฉบับนั้น ดังเชน เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเขายึดอํานาจการปกครอง ไดออก
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ วา
เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอยางตอเนื่องภายหลังที่สถานการณเขาสูภาวะปกติ
จึงยั งไมยกเลิ กพระราชบัญญั ติพ รรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ สํา หรับ กรณีนี้ภ ายหลั งคณะปฏิรู ป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เขายึดอํานาจการปกครอง
เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ แล ว คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มิ ไ ด มี คํ า สั่ ง ให ย กเลิ ก หรื อ ออกกฎหมายใหม ม าใช บั ง คั บ แทน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ แตมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๔ ใหศาลทั้งหลาย
นอกจากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คงมี อํ า นาจในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ต ามบทกฎหมาย ซึ่ ง มี
ความหมายวาบทกฎหมายทั้งปวงที่มีผ ลใชบังคับกอนการเขายึดอํานาจการปกครองของคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ยังคงมีผลใชบังคับอยู
ตอไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้จึงมิไดสิ้น ผลใชบังคับไปพรอมกับรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๔๐ เหตุแ หง การยุ บพรรคการเมืองตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ที่เกิดขึ้นกอนการสิ้นสุดลงของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงยังมิไดระงับสิ้นไป และการกระทําอันเปน
ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ยังคงเปนความผิดตอไปดวย

- ๔๒ ประเด็นขอ ๒ มีวา ผูรองมีอํานาจรองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
โดยอาศัยสํานวนการสืบสวนสอบสวนที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาโดยที่สํานวนการสืบสวน
สอบสวนนั้น ไมไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖๗ ไดหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา หลังจากมีผูรองเรียนวาผูถูกรองที่ ๑ ทําผิดกฎหมาย
คณะกรรมการการเลือ กตั้ งไดแ ตง ตั้ง คณะอนุก รรมการขึ้ น มาสอบสวน เมื่อ คณะอนุก รรมการได
ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จแลวจึงเสนอสํานวนการสืบสวนสอบสวนตอคณะกรรมการการเลือกตัง้
แตคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบดังกลาวขอ ๖๗
กลับปรากฏวาพลตํารวจเอก วาสนา ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเพียงผูเดียวใชอํานาจหนาที่
โดยพลการสงสํานวนการสืบสวนสอบสวนใหผูรองยื่นคํารองยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อคํารองขอให
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปน คํารองที่ไมไดดําเนินการตามระเบียบขางตน ยอมเปน คํารองที่ไมช อบ
นายทะเบียนพรรคการเมืองและผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และ
การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) และ
มาตรา ๑๙ ซึ่งมาตรา ๑๐ บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ....(๖)
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (๗) สั่งใหมี
การเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใดหนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง
หรือสั่งใหมีการนับคะแนนใหม เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
ในหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีพิจารณา
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด” สวนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีที่มีเหตุใ ห
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

- ๔๓ และสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการโดยพลัน ” และมาตรา ๑๙
วรรคทายบัญญัติวา “วิธีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง ไมใ ชอํา นาจหน าที่ข องนายทะเบียนพรรคการเมือ ง
แมพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
จะบัญญัติใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ตาม แตพระราชบัญญัติ
ดัง กล าวก็ บัญ ญัติ อํา นาจหน าที่ ข องคณะกรรมการการเลือ กตั้ง และนายทะเบีย นพรรคการเมื องไว
ตางหากจากกัน เชน กรณีตามมาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาที่ในการ
จั ด สรรเงิ น สนั บ สนุ น แก พ รรคการเมื อ งและควบคุ ม ดู แ ลใช จ า ยเงิ น หมุ น เวี ย น และมาตรา ๖๑
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกําหนดใหพรรคการเมืองไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ เพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมืองอยางเทาเทียมกันตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
แตในเรื่องการยุบพรรคการเมือง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือ
เมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวาพรรคการเมืองใดกระทําการตาม
มาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารอง
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
ศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทน
จากอั ยการสูงสุด เพื่อดํ าเนิ น การรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสง ใหอัย การสูงสุด เพื่อยื่ น คําร องต อ
ศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได
ใหน ายทะเบียนมีอํานาจยื่น คํา รองเอง” ตามบทบัญญั ติดังกล าว การแจงต อผูรองเพื่อ ให ยุบพรรค
การเมือ งจึ งเป น อํา นาจหน าที่ข องนายทะเบีย นพรรคการเมือ งโดยเฉพาะ ไม ใ ชอํ านาจหนาที่ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และแมวาเรื่องนี้พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการการเลือกตั้งจะได
ลงนามในคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๒๐๑/๒๕๔๙ เรื่อ งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารทายคํารองของผูรอง อันเปนการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่มีนายสุริยา ทรงวิทย เปนประธานอนุกรรมการก็ตาม ก็ตองถือวาการ

- ๔๔ ดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวเปนการดําเนินการตามคําสั่งของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง มิใชเปนการดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้น
การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองใชอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงไมตอ งเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖๗ ทั้งการดําเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง ในกรณีนี้ ก็ไมมีกฎหมาย
หรือระเบียบใดใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย ผูรอง
จึงมีอํานาจยื่นคํารองขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
อนึ่ง ที่ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แ จงแกขอกลาวหาเปนประเด็นที่ตอเนื่องกัน ไวดวยวา ผูรองไดใ ช
อํานาจหนาที่พิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนที่พลตํารวจเอก วาสนา สงมาใหดําเนินการโดยใช
เวลาเพียงชั่วขามคืนในการพิจารณาเอกสารสํานวนซึ่งมีสาระรายละเอียดเกือบ ๑,๕๐๐ หนา จึงเปน
คํารองที่ไมชอบนั้น เห็นวา ขอเท็จจริงปรากฏจากเอกสารทายคํารองของผูรองวาพลตํารวจเอก วาสนา
นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๒๓๗
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงผูรอง แจงใหพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ผูรองมีคําสั่งในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ นั้นเอง
วาใหส งเรื่อ งใหคณะกรรมการตรวจสอบข อเท็จ จริงกรณีมีผูเสนอเรื่อ งใหอัย การสูง สุดดําเนิน การ
ตามความในมาตรา ๖๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามคําสั่ง
อัยการสูงสุดที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พิจารณา ตอมาคณะกรรมการเสนอเรื่อง
ใหผูรองแลวผูรองจึงไดยื่นคํารองคดีนี้ตอศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แสดงวา
คณะกรรมการที่ ผู ร อ งแต ง ตั้ ง และผู ร อ งมี เ วลาในการพิ จ ารณาสํ า นวนคดี นี้ ถึ ง ประมาณ ๑๐ วั น
ไมใชเวลาเพียงชั่วขามคืนดังที่ผูถูกรองที่ ๑ อาง แมสํานวนจะมีถึงเกือบ ๑,๕๐๐ หนา ก็ไมถือวาเปน
การใชดุลพินิจยื่นคํารองที่ไมชอบแตอยางใด
ประเด็นขอ ๓ มีวา ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยขัดตอพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา คดีนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นเรื่องตอ ผูรอง
ใหพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

- ๔๕ มาตรา ๖๗ โดยมีขอกลาวหารวมทั้งสิ้น ๘ ประการ ผูรองพิจารณาแลวยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยเห็นพองกับความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง เพียง ๔ ประการ
ซึ่งตามกฎหมายบัญญัติใ หนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้น คณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนและ
ผูแทนจากผูรองเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงใหผูรองเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป
ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนิน การยื่นคํารองได ใหน ายทะเบียน
มีอํานาจยื่นคํารองเอง แตการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในคดีนี้ไมไดดําเนินการเชนนั้น
จึงเปนการดําเนินการที่ขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งบัญญัติวา “เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียน
แจงตออัยการสูงสุดพรอมหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ใหนายทะเบียน
ตั้งคณะทํางานขึ้น คณะหนึ่งโดยมีผูแ ทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการ
รวบรวมพยานหลั กฐาน แล วสงใหอัยการสูง สุดเพื่ อยื่น คํ ารองตอ ศาลรัฐ ธรรมนู ญตอไป ในกรณี
ที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่น
คํารองเอง” จากบทบัญญัติดังกลาว เมื่อผูรองไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง ผูรองยอมมี
ดุลพินิจที่จะยื่นหรือไมยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองได ซึ่งการที่ผูรอง
ไมยื่น คํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งบัญญัติใ หน ายทะเบียนพรรคการเมืองตั้ ง
คณะทํางานโดยมีผูแทนจากนายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแทนจากผูรอง เพื่อดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานแลวสงใหผูรองยื่น คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป หากคณะทํางานหาขอยุติเกี่ยวกับ
การยื่นคํารองไมได ก็ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเอง กรณีที่
จะต อ งมี การดํ า เนิ น การตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง โดยตั้ ง คณะทํา งานเพื่ อดํ า เนิ น การรวบรวม
พยานหลักฐานนี้ เปน กรณีที่เมื่อผูรองไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลวผูรองใชดุลพินิจ
ไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้นเลย แตกรณีตามคํารอง ผูรองไดยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐ ธรรมนูญใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามที่ไดรับ แจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือ งแลว

- ๔๖ เพียงแตไมไดยื่นเหตุอันเปนที่มาแหงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทุกเหตุที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแจงมา
การยื่น คํารองของผูรองจึงเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๖๖ (๒)
และ (๓) ดังนั้น การที่ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดวยเหตุเพียง ๔ ประการ จึงไมขัด
ตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ แตอยางใด
ประเด็นขอ ๔ มีวา การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เปนการทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่มีคําวินิจฉัย วาเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ นั้น เปนเหตุใหการกลาวหาของผูรองที่ไดกลาวหาวาผูถูกรองที่ ๒ กระทําความผิดตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป น การฝ า ฝ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ตกไปหรือไม
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรเป น การทั่วไปเมื่อวั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวั น ที่มีคํ าวินิจ ฉัยว า
เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แลว การกลาวหาของผูรองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ก็นาจะตกไปดวย เพราะคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๖๘
พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๔๙ วินิจฉัยวา การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่มีคําวินิจฉัย มีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนด
วันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจน
การดําเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งดังกลาว จึงเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๔๔ มาตั้งแตเริ่มตนของกระบวนการ
จัดการเลือกตั้ง คือ ตั้งแตการกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง

- ๔๗ การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง มีผลเปนการเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว
มีผลตอการดําเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
หาไดมีผลเปน การยกเลิกหรือเพิกถอนการกระทําของพรรคการเมืองที่เปนเหตุแ หงการยุบพรรคตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ที่ผูรองอางมาเปนเหตุขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไม หากการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ เขาเหตุตาม
กฎหมายอันจะถูกยุบพรรคแลว แมการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
ก็ไมเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแตอยางใด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณายุบพรรค ผูถูกรองที่ ๒ ได คําชี้แจงแกขอกลาวหาของ
ผูถูกรองที่ ๒ ในขอนี้จึงฟงไมขึ้น
ประเด็น ตามคํารองของผูรองที่วา ผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ กระทําการตามที่ถูกกลาวหา
อันอาจมีคาํ สั่งใหยุบพรรคตามคํารองหรือไม พิจารณาคํารองของผูรองแลว คดีมีประเด็นตองพิจารณา
วินิจฉัยเปนลําดับ ดังนี้
ขอ ๑ ผูถูกรองที่ ๑ จัดใหมีเวทีปราศรัยใสรายดวยความเท็จหรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยม
ของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคไทยรักไทย ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และชักจูงใหประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใด
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งหรือไม
ขอ ๒ ผูถูกรองที่ ๑ รูเห็นเปนใจใหนายทักษนัย กี่สุน นํานางสาวนิภา จันโพธิ์ นางรัชนู ตางสี
และนายสุวิทย อบอุน ไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
แลวจัดแถลงขาวกลาวหาพรรคไทยรักไทยวาวาจางใหบุคคลทั้งสามสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนความเท็จ
หรือไม
ขอ ๓ ผูถูกรองที่ ๑ วาจางนายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา ใสรายนายสุวัจน
ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารพรรคและผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย
วาวาจางสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนความเท็จ เพื่อใหเขาใจผิดในคะแนนนิยม
ของนายสุวัจนหรือพรรคไทยรักไทยหรือไม

- ๔๘ ขอ ๔ ผูถูกรองที่ ๑ ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนางสาวปทมา
ชายเกตุ นายเกษมสันต ยอดสุรางค และนายนิติธรรมวัฒน รัตนสุวรรณ ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หรือไม
ขอ ๕ ผูถูกรองที่ ๒ ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จใหแกนางสาวนิภา
จันโพธิ์ นางรัชนู ตางสี และนายสุวิทย อบอุน ซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันไมครบ
๙๐ วัน นําไปเปนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหรือไม
ขอ ๖ การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ เปนเหตุอันอาจมีคําสั่งใหยุบพรรคและเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถกู รองที่ ๑ และที่ ๒ ตามคํารองหรือไม
ประเด็นขอ ๑ ที่วา ผูถูกรองที่ ๑ จัดใหมีเวทีปราศรัยใสรายดวยความเท็จหรือจูงใจใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคไทยรักไทย ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และชั ก จู ง ให ป ระชาชนที่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ
พรรคการเมืองใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งหรือไม
ในประเด็นขอนี้ ขอเท็จจริงที่ไมไดโตเถียงกันฟงไดวา ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
พรรคไทยรัก ไทย โดยพั น ตํ า รวจโท ทัก ษิณ เปน หัว หน า พรรค ไดรั บเลือ กตั้ง มีจํ านวนสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรขางมากเด็ดขาดจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวโดยมีพันตํารวจโท ทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี
และผูถูกรองที่ ๑ โดยนายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรค เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร จนกระทั่ง
ได มี พ ระราชกฤษฎี ก ายุ บสภาผู แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙
กําหนดใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๑ พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน อดีตพรรคการเมืองฝายคานในสภาผูแทนราษฎรประกาศไมสงสมาชิกพรรคลงสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวที่สง
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ ๕๐๐ คน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ โดยแบงเปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน และแบบแบงเขต
เลือกตั้ง ๔๐๐ คน ตามจํานวนเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ พรรคการเมืองอื่น นอกจากนั้น สงสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไมครบจํานวน ๑๐๐ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งเพียงบางเขต
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดปราศรัยตอประชาชน
ที่ทองสนามหลวง กลาวหาการบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคไทยรักไทยวาเปน

- ๔๙ “ระบอบทักษิณ” และกลาววา “วันนี้ระบอบทักษิณ ทําลายประชาธิปไตยแลว แทรกแซงองคกรอิสระ
ครอบงําวุฒิสภา แทรกแซงสื่อ” และในวันเดียวกัน นายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดกลาวโจมตี
การบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณ นายกรัฐมนตรี วาเปนระบอบทักษิณ โดยนอกจะกลาวหา
ในลักษณะเชนเดียวกับนายอภิสิทธิ์แลวยังกลาวโจมตีวาระบอบดังกลาวเปนระบอบที่พันตํารวจโท ทักษิณ
คุมอํานาจการตัดสินใจสั่งการแตผูเดียว ไมใหคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลใดเขารวมตัดสินใจตามระบบรัฐสภา
ไมทําเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง แตทําเพื่อธุรกิจของตนเองและพวกพอง ทําลายระบบคุณธรรม
ทําใหเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง มีการทุจริตคอรรัปชัน ฉอราษฎรบังหลวง และตามที่ไดมีกรรมการบริหาร
และสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขึ้นเวทีพันธมิตรทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ในระหวางวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ กลาวโจมตีพันตํารวจโท ทักษิณ เชนเดียวกับ
นายอภิสิทธิ์ รวมทั้งนายถาวร กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดจัดทําแผนปลิวที่มีเครื่องหมาย
ของผูถูกรองที่ ๑ ระบุวา “ระบอบทักษิณสรางความแตกแยกในมวลหมูพี่นองประชาชนชาวไทยอยาง
ไมเคยมีมากอน ทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
สงผลใหมีการโกงทั้งโคตร ประเทศชาติสูญเสียอยางใหญหลวง... ดังนั้น เพื่อหยุดระบอบทักษิณ
เพื่อปราบปรามการโกงทั้งโคตรใหได...”
ปญหามีวา การกระทําของนายอภิสิทธิ์ นายสุเทพ กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวเปนการสรางคําวา “ระบอบทักษิณ” อันเปนการใสรายดวยความเท็จหรือ จูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคไทยรักไทย
ผูสมัครรับเลือกตั้ง และชักจูงใจใหประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัคร
รับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งหรือไม ในประเด็นนี้ไดความวา
กอนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ปรากฏวา
รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ประสบกับวิกฤตการณทางการเมืองมาอยางตอเนื่องจนมีการคาดการณ
ถึงทางออกของรัฐบาลเพื่อแกสถานการณทางการเมืองในขณะนั้นวาพันตํารวจโท ทักษิณ อาจลาออก
หรือยุบสภาผูแทนราษฎร แตพันตํารวจโท ทักษิณไดประกาศและปราศรัยในสถานที่ตาง ๆ ยืนยันวา
รัฐบาลจะไมลาออกหรือยุบสภาผูแทนราษฎร แมกระทั่งในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ กอนที่จะมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรเพียง ๑๕ วัน พันตํารวจโท ทักษิณ ก็ยังกลาววาจะไมมีการลาออก
จะไมยุบสภา ตามเอกสารหมาย ถ. ๕ และ ถ. ๖ แตในที่สุดพันตํารวจโท ทักษิณ ก็แกปญหาวิกฤติการณ

- ๕๐ ทางการเมืองดวยการประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยกําหนดใหมี
การเลือกตั้งเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีเวลาเตรียมการเลือกตั้งใหพรรคการเมืองตาง ๆ
เพียง ๓๗ วัน ภายหลังผูถูกรองที่ ๑ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ซึ่งเปนพรรคการเมืองฝายคาน
รวมกันประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเปน การทั่วไปเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
และพรรคไทยรักไทยไดออกสารไทยรักไทยตามเอกสารหมาย ถ. ๘ มีขอความกลาวพาดพิงพรรค
รวมฝายคานทั้งสามพรรคดังกลาว พรรครวมฝายคานก็ไดออกจดหมายเปดผนึกชี้แจงและแสดงความเห็น
ในลักษณะที่กลาวหาพรรคไทยรักไทยบิดเบือนขอเท็จจริงและใสรายพรรครวมฝายคานโดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับการยุบสภาผูแทนราษฎร เหตุผลที่พรรครวมฝายคานไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง การใชอํานาจ
ทําลายดุลการตรวจสอบ ตลอดจนชี้แจงหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับตนเหตุของปญหาตาง ๆ ในการ
บริหารราชการแผนดินของพันตํารวจโท ทักษิณ โดยใชถอยคําวา “ระบอบทักษิณ” ตามเอกสารหมาย ถ. ๗
ก็ยิ่ งทํ า ให ป ญหาความขั ดแย งทางการเมือ งในระหว างพรรคการเมื องดั งกล าวทวี ค วามรุน แรงขึ้ น
ประกอบกับมีกลุมนักวิชาการ กลุมพลังประชาชน ทั้งที่สนับสนุนและตอตานพันตํารวจโท ทักษิณ
ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมในที่สาธารณะ โดยมีขอเรียกรองลักษณะตาง ๆ อันแสดงใหเห็นชัดเจนถึง
ความขั ด แย ง กั น ในทางความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งที่ แ ตกออกเป น สองฝ า ยอย า งไม เ คยมี ม าก อ น
โดยเฉพาะพรรคการเมือง นักการเมือง นักวิชาการ กลุมพลังประชาชนที่เปนฝายตรงขามหรือตอตาน
พันตํารวจโท ทักษิณ ไดจัดเวทีปราศรัยโดยนําเรื่องที่เกี่ยวของกับพันตํารวจโท ทักษิณ โดยตรงมาเปน
ประเด็นหรือหัวขอกลาวโจมตีพันตํารวจโท ทักษิณและพรรคไทยรักไทย ไมวาปญหาการบริหารราชการ
แผนดินของพัน ตํารวจโท ทักษิณ โดยใชคําวา “ระบอบทักษิณ ” ปญหาการแทรกแซงองคกรอิสระ
ตามรัฐ ธรรมนูญ การครอบงําวุฒิสภา และปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรัฐบาล เปน ตน
ประเด็นในเรื่อง “ระบอบทักษิณ” นั้น ไดความตามทางไตสวนพยานผูถูกรองที่ ๑ วา ผูถูกรองที่ ๑
ไมไดเปนผูบัญญัติคําวา “ระบอบทักษิณ” แตเปน คํานิยามทางการเมืองที่นักวิชาการทางดานสังคมศาสตร
นักรัฐศาสตร นักเศรษฐศาสตร เชน นายธีรยุทธ บุญมี ดร.เกษียร เตชะพีระ และดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์
ไดกลาวไวในงานศึกษาวิจัยของตนตามเอกสารหมาย ถ. ๙ โดย ดร.เกษียร เตชะพีระ ไดกลาวถึง
“ระบอบทักษิณ ” มาตั้งแตป ๒๕๔๖ ในการปาฐกถาเรื่อง “๒ ป ระบอบทักษิณกับสถานการณ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ” นายอภิสิทธิ์ไดทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา
พยานและผูถูกรองที่ ๑ มีความเห็นเชนเดียวกับนักวิชาการและสื่อมวลชนทั่วไปวา หมายถึงวิธีการดําเนินการ

- ๕๑ ทางการเมืองและการบริหารประเทศที่ยึ ดตัวตนและยึด แนวคิดของพั น ตํารวจโท ทักษิณเปน หลั ก
ขาดความเคารพในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหลักการขององคกรตรวจสอบและถวงดุล
โดยองคกรอิสระและประชาชน แตเขาไปแทรกแซงองคกรอิสระ สื่อมวลชน องคกรของรัฐแทบทุกองคกร
ไมไดทําเพื่อประโยชนของประเทศชาติอยางแทจริง แตทําเพื่อผลประโยชนของตนเองและพวกพอง
ทําลายระบบคุณธรรม สรางความแตกแยกของคนในชาติอยางไมเคยพบมากอน และมีการทุจริต
อยางมโหฬาร สาเหตุที่พยานตองกลาวปราศรัยถึง “ระบอบทักษิณ” เพราะผูถูกรองที่ ๑ เห็นวาพันตํารวจโท
ทักษิณประกาศยุบสภาโดยไมชอบดวยเหตุผล การบริหารงานของพันตํารวจโท ทักษิณไดกอใหเกิด
วิกฤตศรัทธาตอ ประชาชนอยางตอ เนื่อง เช น ปญหาเศรษฐกิจ เหตุการณ ความรุน แรงในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต ตลอดจนปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางและเกี่ยวของพัวพันถึง
พันตํารวจโท ทักษิณโดยตรง ดังนั้น คําวาระบอบทักษิณจึงเปน ถอยคําในลักษณะที่วิพากษวิจารณ
พันตํารวจโท ทักษิณ โดยเฉพาะของบรรดานักวิชาการและสื่อมวลชนทั่วไปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินของพันตํารวจโท ทักษิณ ในระหวางที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี มิไดมี
ความหมายที่แ สดงถึงระบอบการปกครองทํานองเชน อยางคําวาระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบ
เผด็จการที่สื่อความหมายใหประชาชนเขาใจวาหมายถึงระบอบการปกครองประเทศ เพียงเปนการนําชื่อ
ของพันตํารวจโท ทักษิณ มาใชเพื่องายแกการเรียกขานและทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจไดทันทีเมื่อมีการกลาวถึง
โดยหาไดมีวิญูชนคนใดที่เขาใจวาระบอบทักษิณเปนระบอบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งไม
ประเด็น คํา กล าวของนายอภิสิ ทธิ์ ที่ วา วัน นี้ร ะบอบทั กษิ ณทํ าลายประชาธิป ไตยแลว นั้ น
ในปญหานี้นายอภิสิทธิ์ทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา พยานชี้แจงและใหขอเท็จจริง
แกประชาชนโดยชี้ใ หเห็น ถึงการกระทํา ของนายกรัฐ มนตรีแ ละการบริ หารบ านเมืองที่ เปน ปญหา
โดยพันตํารวจโท ทักษิณ ไมไดใหความสําคัญแกรัฐ สภาในการประชุมในนัดที่มีความสําคัญ เชน
การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณแผนดิน พันตํารวจโท ทักษิณ กลับไปตางจังหวัดเพื่อพบกับประชาชน
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แมจะปรากฏวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ไดตั้งกระทูถามพันตํารวจโท ทักษิณ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินแทบทุกนัดของการประชุม
แตพันตํารวจโท ทักษิณ ไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้และไมยอมมาตอบกระทูถามของสมาชิกรัฐสภา
ปรากฏตามรายงานการตั้งกระทูที่พันตํารวจโท ทักษิณ ไมยอมตอบในสภาของสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๑
ระหวางป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ ซึ่งพัน ตํารวจโท ทักษิณ เปน นายกรัฐ มนตรี มีการเสนอกระทู

- ๕๒ ทั้งหมด ๓๒๐ เรื่อง ถามเจาะจงนายกรัฐมนตรี ๒๒๙ เรื่อง นายกรัฐมนตรีตอบเพียง ๖ เรื่อง คิดเปน
รอยละ ๑.๙๔ เทานั้น และสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๒ ระหวางป ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ เปนนายกรัฐมนตรี มีการตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ๓๔ เรื่อง แตนายกรัฐมนตรี
ไมตอบกระทูแมแตเรื่องเดียว ตามรายการกระทูถามสดเอกสารหมาย ถ.๑๑ และยังมีการใชเสียงขางมาก
ในสภาผลักดันใหกฎหมายที่รัฐบาลเสนอผาน สภาผูแทนราษฎรทั้ง ๆ ที่กฎหมายนั้นมีขอผิดพลาด จนเปนผล
ใหพระราชบัญญัติบางฉบับไมไดรับการโปรดเกลา ฯ ลงพระปรมาภิไธย สอดคลองกับบทความของ
นายอุทัย พิมพใจชน อดีตประธานรัฐสภาและสมาชิกพรรคไทยรักไทย ในหนังสือรูทันทักษิณ ๔
เอกสารหมาย ถ. ๑๐ วา พัน ตํารวจโท ทักษิณ ไมไปประชุม หรือไปประชุมแตไมเขาหองประชุม
บางทีวันประชุมสภาแตกลับหาเรื่องไปพบปะราษฎรจนนายอุทัยแสดงความรูสึกวา “ถาอยางนี้จะมีสภา
ไปทําไม โดยสวนตัว ผมเสียความรูสึกมาก เพราะทําใหระบบสภาของเราไมมีความหมาย สะทอนที่
เขาพูดวาประชาธิปไตยเปนเพียงเครื่องมือของเขา ผมไมแฮปปมาก” นอกจากนี้ บทความในหนังสือดังกลาว
ยังแสดงความรูสึกของนายอุทัยในการประชุมพิจารณารางกฎหมายของรัฐบาลอีกวา ผูแทนราษฎรได
ทักทวงนําเสนอขอเท็จจริงใหม ๆ แตวิปรัฐบาลมักจะดึงดันวาพรรคสงมาอยางนี้ ก็จะเอาอยางนี้ใหได
หลายเรื่องที่งานเสีย แทนที่จะปรับเปลี่ยน และจะทําใหวุฒิสภาทํางานนอย ไมเสียเวลามาก แตก็ไมทํา
ไมปรับ ไมแก เมื่อใชมติพรรคเปนตัวกําหนดกฎหมาย มติพรรคก็เปนเพียงมติของคนไมกี่คนในพรรค
ในที่สุด ก็เปนคนไมกี่คนที่กําหนดกฎหมาย ทําอยางนี้ ระบบสภาก็ไมมีความหมาย
ปญหาเรื่องการแทรกแซงองคกรอิสระ ครอบงําวุฒิสภา นายอภิสิทธิ์ทําบันทึกถอยคํายืนยัน
ขอเท็จจริงหรือความเห็นวา ตลอดระยะเวลา ๕ ป ที่พันตํารวจโท ทักษิณเปนนายกรัฐมนตรี ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา องคกรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
ถูกแทรกแซง ครอบงํา โดยอํานาจฝายการเมืองมาโดยตลอด ตั้งแตกระบวนการสรรหา การแตงตั้ง
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด จนทําใหการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระดังกลาว ขาดความเปนอิสระและ
เที่ยงธรรม เปนการทําลายเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พฤติกรรมการแทรกแซงองคกรอิสระดังกลาว
เกิดขึ้นโดยการกระทําของพันตํารวจโท ทักษิณและบุคคลใกลชิดเองในหลายกรณี เชน ติดตอวิ่งเตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายคนเพื่อขอความชวยเหลือใหพันตํารวจโท ทักษิณ พนผิดจากคดีซุกหุน
โดยเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนในสวนของวุฒิสภานั้น เปนที่

- ๕๓ ทราบกัน โดยทั่วไปวาพัน ตํารวจโท ทักษิณไดเขาไปแทรกแซงและครอบงําการทํางานของวุฒิสภา
เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาเสียงขางมากมีมติในหลายเรื่องเปนไปตามความตองการของพันตํารวจโท ทักษิณ
และรัฐบาลตลอดมา อาทิเชน การลงมติเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการในองคกรอิสระตาง ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ ไดมีการลงมติตามที่รัฐบาลตองการทุกครั้ง และเปนที่ทราบทั่วไปวาสมาชิกวุฒิสภา
ลงมติโดยมีการกําหนดตัวบุคคล (บล็อกโหวต) ตามความตองการของพันตํารวจโท ทักษิณและรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย โดยมีพยานสนั บสนุน ก็ คือนายนิพ นธ วิสิษ ฐยุท ธศาสตร ซึ่ง เคยเปน สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดอางทอง ๔ สมัย ตั้งแตป ๒๕๒๙ ถึง ๒๕๓๙ สมาชิกวุฒิสภาตั้งแตป
๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๙ ครั้งสุดทายดํารงตําแหนงเปน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
(วิปวุฒิสภา) และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา
การเลือกตั้งประธานวุฒิสภาแทนพลตรี มนูญกฤต รูปขจร ที่ลาออกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗
มีผูไดรับการเสนอชื่อ ๕ คน คือ พลตรี มนูญกฤต นายพนัส ทัศนียานนท พลเอก วิชา ศิริธรรม
พยาน และนายสุชน ชาลีเครือ ซึ่งพัน ตํารวจโท ทักษิณใหการสนับสนุน และบุคคลที่มีโอกาสจะ
ไดรับเลือกมีเพียง ๓ คน คือ พลตรี มนูญกฤต พยาน และนายสุช น กลุม ผูสนับสนุน แตละฝาย
จึงแยกเปน ๓ กลุม สําหรับบุคคลผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภาจะตองได
คะแนนเสียงถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่ม ารวมประชุม มิฉะนั้น จะตองมีการเลือกใหม
ในรอบสองระหวาง ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดและตําแหนงรองลงมา ผูที่ไดรับเลือกดวยคะแนนสูงสุด
ก็จะไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภาตอไป และหากมีการเลือกในรอบสองระหวางพยาน
หรือพลตรี มนูญกฤต กับนายสุชน สมาชิกกลุมที่สนับสนุนพยานหรือพลตรี มนูญกฤต ก็จะลงคะแนน
ใหพลตรี มนูญกฤต หรือพยาน แลวแตกรณี จะทําให นายสุช นไมไดรับเลือก แตพัน ตํารวจโท
ทักษิณ ไมตองการใหพลตรี มนูญกฤต หรือพยานไดรับเลือก เพราะพันตํารวจโท ทักษิณ เปนฝายตรงขาม
กับพลตรี มนูญกฤตอยางชัดเจน สวนพยานเปนเพื่อนกับนายชวน หลีกภัย และไมสามารถสั่งการได
เมื่อพันตํารวจโท ทักษิณเกรงวานายสุชนจะไมไดรับเลือก จึงไดใหนายศรีเมือง เจริญศิริ สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดมหาสารคาม คนสนิทพันตํารวจโท ทักษิณมาเจรจาขอใหพยานถอนตัวจากการสมัครชิงตําแหนง
พยานตอบปฏิเสธและแจงวาไมตองมาพูดเรื่องนี้อีก ตอมาพันตํารวจโท ทักษิณพูดขอรองใหนายวิกรม
อัยศิริ มาเจรจากับพยานเพื่อใหถอนตัว พรอมกลาววา คนเปนพอคานักธุรกิจ อยากเปนพวกกับรัฐบาล
ทั้งนั้น ไมมีใครอยากอยูฝายตรงขามกับรัฐบาล เนื่องจากนายวิกรมเปนเจาของธุรกิจโรงแรมในประเทศพมา

- ๕๔ และประกอบธุรกิจสายการบิน ภูเก็ตแอร จะตองมีการติดตอกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีนายสุริยะ
จึงรุงเรืองกิจ เปนรัฐมนตรีวาการ ทั้งนายสุริยะไดโทรศัพทสอบถามนายวิกรมถึงผลการเจรจาระหวาง
นายวิกรมกับพยานดวย พยานเกรงวาธุรกิจของนายวิกรมซึ่งเปนเพื่อนสนิทของพยานและมีสวนสนับสนุน
ใหพยานสมัครชิงตําแหนงประธานวุฒิสภาจะไดรับความเสียหายหรือผลกระทบ พยานจึงยอมถอนชื่อ
ออกจากการลงสมัคร เพื่อหลีกทางใหนายสุชน ในที่สุดนายสุชนก็ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภา
ดวยคะแนน ๙๙ คะแนน จากจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมทั้งหมด ๑๙๘ คน เทากับกึ่งหนึ่งพอดี
หากพยานไมถอนตัว โอกาสที่นายสุชนจะไดรับการคัดเลือกดังกลาวยอมเปนไปไดยาก
นอกจากนี้ นายนิพนธไดเบิกความประกอบบันทึกถอยคํายืน ยันขอเท็จจริงหรือความเห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระของวุฒิสภาอีกวา ผลของคะแนนบุคคล
ตามที่ถูกกําหนดไวมักจะไดรับการเลือก เชน ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
เปนพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดมีการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คือ นายวิสุทธิ์ โพธิแทน นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ นายประดิษฐ
ทรงฤกษ พลตํารวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ นายยงยุทธ กปลกาญจน นายชิดชัย พานิชพัฒน และ
นายเชาว อรรถมานะ โดยพลตํารวจเอก วุฑฒิชัยไดรับเลือกเปนประธานกรรมการ และจะสังเกตไดวา
มีขาราชการตํารวจไดรับการเลือกเขามาเปนกรรมการในองคกรอิสระ เชน พลตํารวจเอก สุวรรณ
สุวรรณเวโช ซึ่งเปน ผูใหการสนับสนุนและสนิทสนมกับพันตํารวจโท ทักษิณ ทั้งที่ในอดีตวุฒิสภา
ชุดกอนจะไมมีขาราชการตํารวจไดรับการคัดเลือกเขามาเปน กรรมการในองคกรอิสระตาง ๆ หรือ
ในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ที่ป ระชุ ม ลงมติ เลื อ กบุ คคลให ดํา รงตํ า แหนง กรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ตแห งชาติ
ที่กรรมการสรรหา ฯ เสนอรายชื่อมา ๑๘ คน เพื่อใหวุฒิสภาคัดเลือกใหเหลือ ๙ คน และปรากฏวา
พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ ซึ่งเปนผูไดรับการเลือกคนหนึ่งขอถอนตัว ทําใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ขาดไป ๑ คน ไมครบจํานวน ๑๘ คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ วุฒิสภาก็ยังคงยืนยันใหลงมติเลือก แมจะมีเสียง
วิพากษวิจารณและคัดคานจากสมาชิกวุฒิสภาหลายคน แตที่ประชุมไดมีมติเลือกจากจํานวนดังกลาว ๙ คน
คือ พลตํารวจโท วันชัย ศรีน วลนัด นายไสว จันทะศรี นายศิวะ แสงมณี นายสมศักดิ์ แกวสุทธิ
พลตํารวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ นายสุรพล เอกโยคยะ พลเอก เกษมชาติ นเรศเสนีย นายสมโภชน

- ๕๕ กาญจนาภรณ และนางแน ง น อ ย ณ ระนอง โดยนายสุ ร พลเป น พี่ น ายวิ ชิ ต ปลั่ ง ศรี ส กุ ล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยและเปนที่ทราบกันลวงหนาวาไดรับการวางตัวใหดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ในที่ สุ ด ก็ นํ า ไปสู ก ารเริ่ ม ต น ของ
กระบวนการสรรหาใหม และยัง มีน ายเจิ ม ศั กดิ์ ปน ทอง ทํ าบั น ทึ กถ อยคํา ยืน ยัน ขอ เท็ จจริง หรื อ
ความเห็นวา มีการแทรกแซงวุฒิสภา โดยมีการจายเงินใหวุฒิสภาบางคนเปนรายเดือนหรือรายครั้ง
คราวกรณีที่รัฐบาลมีความตองการจะไดเสียงขางมากในมติสําคัญ เชน กรณีสรรหาบุคคลไปดํารง
ตําแหนงสําคัญในองคกรอิสระ หลักฐานที่จะเปนเครื่องยืนยันไดโดยชัดเจนวารัฐบาลทักษิณแทรกแซง
วุฒิสภานั้นก็คือ ผลการลงคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกกรรมการองคกรอิสระครั้งละหลายคน
จะมีบัตรลงคะแนนที่มีคะแนนเสียงออกมาเหมือนกันหรือซ้ํากันครั้งละเปนจํานวนมากกวา ๘๐ คน
ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดก็ตามที่รัฐบาลตองการใหเปนไปตามที่รัฐบาลตองการ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว
เปนเรื่องที่เปนไปไมไดเลยที่คะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภาจะเหมือนหรือซ้ํากันเปนจํานวนสูงถึง ๘๐ เสียง
หากไมไดมีการตกลงกันมากอน การที่คะแนนเสียงของวุฒิสภาเพื่อเลือกคนที่รัฐบาลมีความสัมพัน ธ
ดวยออกมาเปนเชนนั้น จึงเปนกรณีที่ชี้ชัดไดวารัฐบาลเขาแทรกแซงวุฒิสภาดวยวิธีการดังกลาวที่เรียกวา
“บล็อกโหวต”
ประเด็นเรื่องการแทรกแซงสื่อ นายโสภณ องคการณ สังกัดเครือเดอะเนชั่น และจัดรายการ
วิทยุคลื่นความถี่ ๙๐.๕ เอฟเอ็ม เปน พยานเบิกความประกอบบันทึกถอยคํายืน ยันขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นวา เมื่อป ๒๕๔๕ พยานและเพื่อนรวมงานในเครือเดอะเนชั่นรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
ถูกเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสั่งใหธนาคารพาณิชยตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
เพื่อสืบหาตัวเลขการทําธุรกรรม โดยสงสัยวาพยานและเพื่อนรวมงานไดรับสินจางรางวัลจากกลุมบุคคลใด
เพื่อ เขี ยนข าววิพากษ วิจ ารณ รัฐ บาลและบุค คลในรัฐ บาล นั กการเมือ งและเครื อขา ยพวกพ องของ
พันตํารวจโท ทักษิณ หรือไม ทั้ง ๆ ที่ขอกลาวหาดังกลาวไมเขาขายมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
พยานกับเพื่อนรวมงานไดยื่นฟองตอศาลปกครอง แตเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดสั่งใหธ นาคารพาณิช ยยุติ การตรวจสอบธุร กรรมทางการเงิ น ดังกลา วกอ นที่ศ าลปกครองจะอา น
คําวินิจฉัยวาการกระทําของเจาหนาที่ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย อีกประการหนึ่งการจัดรายการวิทยุ
เวที ๑๐๑ คลื่นความถี่ ๑๐๑ เอฟเอ็ม ที่พยานเปนผูจัดรายงานขาวสารและวิพากษวิจารณเหตุการณ
ในบานเมืองโดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานทางโทรศัพทซึ่งมีผูแสดงความเห็นทั้งที่

- ๕๖ สนับสนุน และคัดคานนโยบายของรัฐบาลนับ แตเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ เปน ตนมา แตถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๖ พยานก็ไดรับแจงจากเจาของรายการใหงดออกอากาศโดยมีคําชี้แจงเพียงสั้น ๆ วา
เปนคําขอรองจากเจาหนาที่สถานีวิทยุโดยไมมีเหตุผลเปนรายละเอียด แตเปนที่รับรูเขาใจกันทั่วไปวา
เปนคําสั่งจากผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้น นอกจากนี้นายเจิมศักดิ์ ปนทอง ใหถอยคําตามบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา รายการวิทยุและโทรทัศนที่พยานเปนผูจัดรายการดวยตนเอง
แมจะเปนรายการที่มีประชาชนรับฟงและรับชมเปนจํานวนมาก รัฐบาลก็จะเขามาคุกคามและเปลี่ยนผัง
รายการที่พยานเปนผูดําเนินรายการออกจากสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนแลวแตกรณีจนหมดสิ้น เชน
รายการ “ขอคิดดวยคน” รายการ “ลานบานลานเมือง” ทางสถานีโทรทัศนสีชอง ๙ อ.ส.ม.ท. รายการ
“เหรียญสองดาน” รายการ “ตามหา...แกนธรรม” ทางสถานีโทรทัศนสีชอง ๑๑ และรายการวิเคราะห
ขาวการเมือง ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม ๑๐๗ ถูกยกเลิกโดยอางวาไมมีคนฟง ทั้งที่ประชาชน
ใหความสนใจเปนจํานวนมาก และในฐานะที่พยานเปนสมาชิกวุฒิสภาและดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนของวุฒิสภา และเปนโฆษกกรรมาธิการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยของวุฒิสภา มีหนาที่ตรวจสอบการกระทําของรัฐบาลที่ขัดตอกฎหมาย ยังพบวา
รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ไดแทรกแซงสื่อมวลชนหลายรายการ เชน กรณีนางฟองสนาน จามรจันทร
ขาราชการกรมประชาสัมพันธซึ่งเปนผูจัดรายการขาวของวิทยุ กรมประชาสัมพันธ แสดงความเห็น
แตกตางจากนโยบายของรัฐบาลและพันตํารวจโท ทักษิณ จึงถูกยายไปเปนเจาหนาที่กรมประชาสัมพันธ
จังหวัดหนองบัวลําภู และไมไดจัดรายการขาวทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธอีกตอไป กรณีนายสุทธิชัย
หยุน จัดรายการ “เก็บตกจากเนชั่น” ทางสถานีโทรทัศนชอง ๙ อ.ส.ม.ท. และผูถูกรองที่ ๑ ยังไดอาง
สงคําแถลงการณของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
ในการสัม มนา “วัน เสรีภาพ สื่อโลก” เมื่อวัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ถ. ๓๙
ที่เรียกรองใหทุกฝายตระหนักถึงการใชเสรีภาพของสื่อและเสรีภาพในการรับรูขาวสารของประชาชน
โดยเฉพาะในขอมูลที่บุคคลในรัฐบาลใชอํานาจแฝงและอํานาจตอรองทางธุรกิจแทรกแซงสื่อ อันแสดง
ใหเห็นถึงความรูสึกของผูมีวิชาชีพสื่อสารมวลชนทั่วไปโดยมิไดจํากัดแตเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งวา
บุคคลในรัฐ บาลของพัน ตํารวจโท ทักษิณ มีพฤติกรรมแทรกแซงหรือคุกคามสื่อไมวาทางตรงหรือ
ทางออมอีกดวย

- ๕๗ ประเด็นเรื่องการทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง นอกจากผูถูกรองที่ ๑ มีนายอภิสิทธิ์ เบิกความ
ประกอบบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นถึงพฤติกรรมของรัฐบาลที่มีปญหาเกี่ยวกับความ
ไมโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินโดยมีพฤติการณสอไปในทางทุจริตจนเกิดการวิพากษวิจารณ
ในสังคมและสื่อสิ่งพิมพ เชน กรณีโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ และการประมูล
งานกอสรางหรือติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ภายในสนามบิน สุวรรณภูมิ กรณีการปลอยเงิน กูใหรัฐบาล
ประเทศพมาของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (เอ็กซิมแบงค)โดยไมมีหลักประกันจากรัฐบาลพมา
และกระทรวงการคลังตองชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยให ภายหลังปรากฏวารัฐบาลพมานําเงินดังกลาว
สวนหนึ่งมาซื้อวัสดุอุปกรณระบบโทรคมนาคมจากบริษัทธุรกิจของครอบครัวพัน ตํารวจโท ทักษิณ
และวาจางบริษัทผูใกลชิดของพันตํารวจโท ทักษิณ ไปรับงานจางหลายโครงการในประเทศพมา ตามขาว
ในหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และหนังสือพิมพมติชน ฉบับลงวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ. ๗๓ และ ถ. ๗๔ หรือปญหาขอสงสัยถึงการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในครอบครัวของพันตํารวจโท ทักษิณ ไมวาการซื้อขายหุนระหวางครอบครัวของพันตํารวจโท
ทักษิณกับบริษัท เทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร ที่มีขอกลาวหาในเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี กรณีบริษัท
ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับสัมปทานดําเนินธุรกิจดาวเทียม ที่มีขอกลาวหาในเรื่อง
ไดรับการยกเวน ภาษี ตามหนังสือรูทันทักษิณ ๒ และขอมูลจากเว็บไซตประชาชาติธุรกิจ เมื่อวัน ที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เว็บไซตโพสตทูเดย และเดลินิวส เมื่อวัน ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เอกสารหมาย ถ. ๗๖, ถ. ๗๗ และ ถ. ๗๘ กรณีการเขาไปถือหุนรายใหญใ นสถานีโทรทัศนไอทีวี
ของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีขอกลาวหาในเรื่องเกี่ยวกับการลดคาสัมปทาน
ตามหนังสือรูทันทักษิณ เอกสารหมาย ถ. ๙ เปนตน เหลานี้นับวาเปนปญหาที่ผูคนในสังคมใหความสนใจ
อยางกวางขวาง เฉพาะอยางยิ่งเปนปญหาสําคัญเกี่ยวของกับผลประโยชนของประเทศชาติ จนในที่สุด
เมื่ อวั น ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิ รูป การปกครองแผ น ดิ น ในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริ ยท รงเปน ประมุ ข ไดนํ า มาเป น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ในการยึ ดอํ านาจการปกครองประเทศ
จากรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณตามคําแถลงของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินในระบอบประชาธิปไตย
อัน มี พระมหากษัต ริย ทรงเป น ประมุข ฉบับ ที่ ๑ เอกสารหมาย ถ. ๘๐ โดยมี ความตอนหนึ่ งว า
“...ประชาชนสว นหนึ่ ง เคลื อ บแคลงสงสั ยการบริ ห ารราชการแผ น ดิน อั น สอ ไปในทางทุ จ ริต และ

- ๕๘ ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง...” และยังปรากฏขอเท็จจริงวาโครงการดังกลาวบางโครงการ ปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐกําลังทําการสอบสวนเพื่อดําเนินคดี
แกผูกระทําความผิดอยูดวย
สวนเรื่องการทําลายระบบคุณธรรมในการแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการ ผูถูกรองที่ ๑ ไดอาง
สงสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ซึ่งปรากฏขาวสารที่ผูเกี่ยวของออกมาวิพากษวิจารณการแตงตั้งโยกยายขาราชการ
ที่ใชระบบอุปถัมภ มิไดใชระบบคุณธรรมโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและอาวุโส เชนการแตงตั้ง
พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ญาติผูพี่ของพันตํารวจโท ทักษิณ ขึ้นดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารบกและ
ผูบัญชาการทหารสูงสุดขามอาวุโสนายทหารคนอื่น รวมทั้งสนับสนุนนายทหารซึ่งสําเร็จเตรียมทหาร
รุนสิบรุนเดียวกับพันตํารวจโท ทักษิณ และญาติพี่นองใหดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ เปนเหตุใหพลเอก
มนตรี ศุภาพร จเรทหารทั่วไป ใหสัมภาษณสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ วา “การเมือง
แทรกแซงกองทัพ เปน การทําลายประเพณีธรรมเนียมการแตงตั้งนายทหาร มุงหวังสงแตญาติและ
เพื่อนมาดํารงตําแหนงสําคัญ ถือเปนการบอนทําลายกองทัพ พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี เปนการ
เนรคุณกองทัพ” ตามหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ. ๔๒
และยังไดนําไปกลาวย้ําในที่ประชุมสภากลาโหมอีกวา ทหารเปน เบี้ยลางของนักการเมือง ตามขาว
ในหนาหนังสือพิม พม ติช น ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ. ๔๓ หรือกรณี
พลเรือเอก บรรณวิทย เกงเรียน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณในเรื่องการแตงตั้งโยกยาย
นายทหารที่ไมเปนธรรม มีการแทรกแซงจากฝายการเมือง ตามหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ. ๔๕ วา “ปจจุบันมีการแทรกแซงการแตงตั้งโยกยายนายทหารและ
กิจการภายในกองทัพ ทําใหกองทัพออ นแอ เพราะผูที่จะมาเปน หัวหนาหนวยหรือผูนําหนวยตอง
สามารถตอบสนองนักการเมือง สวนผูที่ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อตอบสนองคุณ แผน ดิน
ก็ไมมีโอกาสเปนผูบังคับบัญชา แตตองอยูภายใตบังคับบัญชาของผูที่สนองนักการเมืองทําใหกองทัพ
ออนแอ...” หรือกรณีการแตงตั้งพลตํารวจเอก เพรียวพันธุ ดามาพงศ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
พี่คุณหญิงพจมาน ชินวัตรใหขึ้นดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติขามนายตํารวจที่อาวุโสกวา
ตามเอกสารหมาย ถ. ๔๗ หรือการผลักดันใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นองเขยพันตํารวจโท ทักษิณ
กลับมาดํารงตําแหน งปลัดกระทรวงยุติธ รรมอีกวาระหนึ่ง ทั้งที่น ายสมชายเคยดํารงตําแหนงปลั ด

- ๕๙ กระทรวงยุติธรรมมาแลว ๔ ป และไดขยายระยะเวลาดํารงตําแหนงครั้งละ ๑ ป ๒ ครั้ง รวมเปน ๖ ป
ซึ่งไมสามารถดํารงตําแหนงเดิมอีกตอไปได แตก็ไดสลับเปลี่ยนไปดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมแลวใหปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีอายุราชการเหลืออีกเพียง
๘ เดือนมาดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงยุติธรรม และเมื่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเกษียณอายุราชการ
ในเดือ นตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุม คณะรัฐ มนตรีไดมีม ติใ หน ายสมชายกลับมาดํารงตําแหนงปลัด
กระทรวงยุติธรรมอีกวาระหนึ่ง จนเปนที่วิพากษวิจารณกันทั่วไปในแวดวงราชการและสื่อตาง ๆ ตาม
หนังสือพิมพมติชน และไทยโพสต ฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ. ๔๘ และ
ถ. ๔๙ เปนตน
ประเด็นดังกลาวทั้งหมด ลวนเปนปญหาที่ผูเกี่ยวของและสื่อมวลชนนํามากลาวอางโจมตี
พั น ตํ า รวจโท ทั ก ษิ ณ และพรรคไทยรั ก ไทย ก็ เ นื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรมที่ ส อ แสดงให เ ข า ใจได ว า
พันตํารวจโท ทักษิณ และบุคคลรวมรัฐบาลบางคนมีผลประโยชนแอบแฝงหรือเอื้อประโยชนแกญาติ
หรือพวกพองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จนมีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในสังคม การที่
นายอภิสิทธิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนอดีตผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ไมเห็นดวยกับ
การยุบสภาผูแทนราษฎรของพันตํารวจโท ทักษิณ จึงไดนําพฤติการณของพันตํารวจโท ทักษิณและ
รัฐบาลของพันตํารวจโท ทักษิณ ตลอดจนใชคําวา “ระบอบทักษิณ” มากลาวปราศรัยก็ดี หรือนายสุเทพ
เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดกลาวปราศรัยตอประชาชนในเรื่องของคําวาระบอบทักษิณก็ดี หรือ
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขึ้นเวทีพันธมิตรทั้งในกรุงเทพมหานครและในตางจังหวัดในชวงที่มีการเลือกตัง้
เปนการทั่วไป กลาวโจมตีพันตํารวจโท ทักษิณในลักษณะเชนเดียวกับนายอภิสิทธิ์ รวมทั้งนายถาวร
กรรมการบริหารพรรคผูถูกร องที่ ๑ ไดจัด ทําแผน ปลิ วที่มีเ ครื่องหมายของผู ถูกรอ งที่ ๑ ระบุว า
ระบอบทักษิณสรางความแตกแยกในมวลหมูพี่นองประชาชนชาวไทยอยางไมเคยมีมากอน ทําลายการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สงผลใหมีการโกงทั้งโคตร
ประเทศชาติสูญเสียอยางใหญหลวง... ก็ดี เห็นไดชัดวาเปนลักษณะของการตอบโตกันทางการเมือง
ในขณะที่ความขัดแยงทางการเมืองระหวางพรรคการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นและสังคมมีความคิดเห็นที่
ขัดแยงแบงฝกแบงฝายอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน โดยการนําเอาจุดบกพรองตามที่ปรากฏเปน ที่
วิพากษวิจารณในสังคมของพันตํารวจโท ทักษิณ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนบุคคลสาธารณะ มากลาวปราศรัย
แกประชาชนทั่วไป เพื่อเปนขอมูลขาวสารแกประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง อันเปนวิสัยของประชาชน

- ๖๐ ทั่วไปยอมกระทําได ซึ่งนับวาเปนประโยชนแกประเทศชาติ ทั้งเปนความชอบธรรม ปองกันสวนไดเสีย
ของตนตามคลองธรรมในฐานะนักการเมืองซึ่งไมเห็นดวยกับการกระทําหรือพฤติกรรมของรัฐบาลและ
พัน ตํารวจโท ทั กษิณ ในการบริหารราชการแผ น ดิน แมกระทั่ งพัน ตํารวจโท ทักษิณ แกปญหา
ดังกลาวดวยการคืนอํานาจใหประชาชนโดยการยุบสภาผูแทนราษฎร แตก็กลับกําหนดวันเลือกตั้งเปน
การทั่วไปภายหลังวันยุบสภาผูแทนราษฎรในสถานการณทางการเมืองเชนนี้เพียง ๓๗ วัน จนทําให
พรรคการเมืองดวยกันเกิดความรูสึกที่ไมเปนธรรม เพราะไมไดคาดการณมากอนวาจะเกิดการยุบสภา
ดวยเหตุผลและความจําเปน ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙
จึงเปนการไมเปดโอกาสใหพรรคการเมืองอื่นไดมีเวลาเพียงพอตามสมควรในการเลือกตั้ง สอแสดงให
เขาใจไดวาเปนการเอาเปรียบกันในทางการเมืองอีกดวย นอกจากนั้น การกลาวปราศรัยของสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาว มิใชชักชวนประชาชนไมใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตชักชวนใหประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสทิ ธิเลือกตั้งโดยลงคะแนนในชอง “ไมประสงคจะลงคะแนน” ซึ่งเปนสิทธิของ
ประชาชนผูมีสิท ธิเลือกตั้งโดยชอบตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๒๖ (๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๖ การกระทํ า ของนายอภิ สิ ท ธิ์ นายสุ เ ทพ และ
กรรมการบริหารหรือสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวจึงฟงไมไดวา เปนการใสรายพันตํารวจโท ทักษิณ
ดวยความเท็จดว ยการใชคํา วา “ระบอบทักษิ ณ ” เพื่อมุง หวังใหเปน โทษแกพัน ตํ ารวจโท ทักษิ ณ
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใด ขอเท็จจริงจึงฟง
ไมไดวา ผูถูกรองที่ ๑ จัดใหมีเวทีปราศรัยใสรายดวยความเท็จหรือ จูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยม
ของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค และสมาชิกพรรคไทยรักไทย ผูสมัครรับเลือกตั้ง และชักจูง
ใหป ระชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือ งใด
ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้งตามคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ ในประเด็น
ขอนี้ฟงขึ้น
ประเด็นขอ ๒ ที่วา ผูถูกรองที่ ๑ รูเห็นเปนใจใหนายทักษนัย กี่สุน นํานางสาวนิภา จันโพธิ์
นางรัชนู ตางสี และนายสุวิทย อบอุน ไปสมัครเปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ และสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง แลวจัดแถลงขาวกลาวหาพรรคไทยรักไทยวาวาจางใหบุคคลทั้งสามสมัครรับเลือกตั้ง
อันเปนขอความเท็จหรือไม

- ๖๑ ปญหาที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนคือ นายทักษนัยซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ และ
เปน ผูชวยดําเนิน งานสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของนายสาทิตย กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไดนํานางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งจังหวัดตรังโดยรูอยูวาบุคคลทั้งสามมีคุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจากเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ ๙๐ วันตามที่ผูรองอางหรือไม ขอเท็จจริงจากคําใหการของนายมนูญ เดิมกาญจนดี
นายปรีชา จันทรโหนง นายชุบ สุขการัณย ผูอํานวยการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔
จังหวัดตรัง ตามลําดับ ที่ตางใหการไวตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการลาออก
จากพรรคประชาธิปไตยกาวหนาของผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสาร
ทายคํารอ งของผูร อ งในทํา นองเดีย วกัน ไดค วามวา พยานพิจ ารณาหลั กฐานของผูสมัครจากพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ แลวแจงการไมรับสมัครผูสมัครทั้งสามเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือแจงมาวาไมพบขอมูลการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ของผูสมัครทั้งสามจึงขาดคุณสมบัติเปนผูสมัครตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ คํ า ให ก ารของผู ส มั ค รทั้ ง สามที่ ใ ห ก ารต อ คณะกรรมการ
ชุดเดียวกันนั้นวา ผูสมัครทั้งสามเพิ่งไปสมัครเปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙
แตทีมงานที่รับสมัครใหผูสมัครทั้งสามกรอกใบสมัครและลงวันที่สมัครเปนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
วัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ และวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ แลวไปสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ ดังนี้ ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูสมัครทั้งสามสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไมครบ ๙๐ วัน กอนจะไปสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งดังกลาว สําหรับปญหาที่วานายทักษนัยเปนผูพาไปสมัครหรือไม และนายทักษนัยรูวา
ผูสมัค รทั้งสามมี คุณสมบัติไ มครบถวนหรือไมนั้น นางสาวนิภาใหการตอ คณะกรรมการสื บสวน
สอบสวนข อ เท็ จจริ ง ตามเอกสารหมาย ร.๗๕ และเบิ ก ความว า เมื่ อ วั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๔๙
เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายทักษนัยไปพบพยานที่บานพักและขอบัตรประจําตัวประชาชนของพยาน
แตไมไดบอกวาจะนําไปทําอะไร พยานไดใหไป รุงเชาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา
นายทักษนัยมาดักพบพยานและบอกวาพยานตองไปกรุงเทพมหานคร แตก็ไมไดบอกวาจะพาไปทําอะไร
เพียงแตบอกใหเตรียมวุฒิการศึกษา บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานไปดวย ตอมานางอมรรัตน

- ๖๒ กี่สุน ภริยาของนายทักษนัยเปนผูพาพยานกับพวกไปที่โรงแรมลิเบอรตี้ กรุงเทพมหานคร และไดสมัคร
เปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาว ตอนไปสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดตรัง นายทักษนัยก็เปน
คนขับรถพาพยานกับพวกไป สวนนางรัช นูและนายสุวิทยที่เปน ผูสมัครอีก ๒ คน ก็ใ หการและ
เบิกความไวในทํานองเดียวกัน ซึ่งในขอนี้นายทักษนัยเบิกความรับวาพยานเปนคนใหผูสมัครทั้งสาม
ไปกรุงเทพมหานครกับภริยาของพยานแตอางวา นายประสาน ผดุงกาล พี่ภริยาของพยานโทรศัพท
มาบอกวานายประมวล ชูกลอม หรือเจง ดอกจิก ตองการหาคนที่จบปริญญาตรีและอยูในจังหวัดตรัง
ใหพยานก็ไปหาให ๓ คน แตพยานไมทราบวาไปกรุงเทพมหานครเรื่องอะไร และพยานก็ไมไดถาม
เพียงแตใหนางอมรรัตนภริยาของพยานไปกรุงเทพมหานคร กับผูสมัครทั้งสาม เห็นวา นางสาวนิภา
ใหการไวตามเอกสารหมาย ร. ๗๕ วา รูจักคุนเคยกับนายทักษนัย นางรัชนูเบิกความวา พยานเปนญาติ
กับนายทักษนัย โดยนายทักษนัยเปนนองของนาเขยพยาน สวนนายสุวิทยเบิกความวา พยานรูจักนายทักษนัย
เพราะนายทักษนัยเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว ซึ่งเปนตําบลที่พยานอยู และบานก็อยูไมหางกัน
ดังนี้ นายทักษนัยยอมจะตองรูจักผูสมัครทั้งสามพอสมควร เห็นไดจากการที่ นายทักษนัยรูวาผูสมัคร
ทั้งสามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดวย จึงไดไปติดตอใหเตรียมวุฒิการศึกษาและขอบัตรประจําตัวประชาชน
จากผูสมัครทั้งสาม ประกอบกับการที่นายทักษนัยอยูในแวดวงการเมืองทองถิ่น เปนถึงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เชื่อไดวานายทักษนัยตองรูวาบุคคลทั้งสามเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไมดวย
สวนที่น ายทัก ษนั ยอ างวา ไม รูว าผู สมั ครทั้ง สามจะตอ งไปกรุง เทพมหานครเกี่ย วกั บเรื่อ งอะไรนั้ น
เปนขออางที่รับฟงไมได เพราะนอกจากนายทักษนัยจะรูจักคุนเคยกับผูสมัครทั้งสามแลว การที่นายทักษนัย
ไปติดตอขอบัตรประจําตัวประชาชนจากผูสมัครทั้งสามดวยตนเองก็ดี ใหภริยาของตนพาผูสมัครทั้งสาม
ไปกรุ งเทพมหานครก็ ดี นายทั ก ษนั ย ขั บรถพาผูส มั ค รทั้ง สามไปสมั ครรั บ เลือ กตั้ งด ว ยตนเองก็ ดี
พฤติการณเหลานี้ยอมรับฟงไดวา นายทักษนัยพาผูสมัครทั้งสามไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยรูวาผูสมัครทั้งสามมีคุณสมบัติไมครบถวน คือเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ ๙๐ วัน
ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปมีวา นายสาทิตย มีสวนรูเห็นหรือใหการสนับสนุนการกระทํา
ของนายทั ก ษนัย หรื อ ไม ขอ เท็ จ จริ ง รั บ ฟง ได จ ากที่ คู กรณี รั บ กัน ก็ คื อ นายทั ก ษนั ยเคยเปน ผู ช ว ย
ดําเนินงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายสาทิตยตั้งแตป ๒๕๔๘ และหลังจากนายสาทิตยพนจาก
ตํา แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเมื่ อ มีก ารยุ บ สภาในเดื อนกุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ การเป น ผู ช ว ย
ดําเนินงานของนายทักษนัยดังกลาวก็เปนยุติไปดวย สําหรับพฤติการณที่นายสาทิตยเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องนี้

- ๖๓ ในสวนของการพาผูสมัครทั้งสามไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือการพาไปสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จังหวัดตรังนั้น ไมมีพยานปากใดใหการหรือเบิกความวา
นายสาทิตยเขาไปเกี่ยวของดวย คงมีเฉพาะกรณีที่นายสาทิตยโทรศัพทไปที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดตรัง โดยรอยตํารวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปไตยกาวหนา เปนผูรับโทรศัพท
ซึ่งนายสาทิตยทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นและเบิกความวา พยานโทรศัพทไปที่
เบอรกลางของสํานั กงานการเลือ กตั้ง จัง หวัด ตรัง เนื่อ งจากนายสิ โรตม วิน สน ซึ่ งเคยเปน ผู ชว ย
ดําเนินงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพยานมาสอบถามพยานวา การเชิญผูใดไปใหปากคําในฐานะพยาน
จะตองทํ าเปน หนังสือหรือไม เพราะนายสิโ รตมแ จง วามีผูโ ทรศัพท มาหา นายสิโ รตมอา งวาเป น
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ใหนายสิโรตมไปใหปากคําในวันรุงขึ้น พยานจึงโทรศัพท
ไปสอบถาม รอยตํารวจเอก มนูญเปนผูรับโทรศัพทและแจงแกพยานวา เนื่องจากเปนการเชิญพยาน
ในกรณีเรงดวน จึงไมไดทําเปนหนังสือ ซึ่งพยานก็เขาใจและไมไดวาอะไร อันเปนการสอดคลองกับ
คําเบิกความของรอยตํารวจเอก มนูญที่เบิกความวา นายสาทิตยโทรศัพทมาสอบถามพยานเรื่องไมทํา
หนังสือเชิญผูไปใหถอยคําเทานั้น และนายสาทิตยก็ไมไดตอวาอะไรพยาน พฤติการณดังที่ปรากฏ
ดังกลาว ถือเปนเรื่องปกติที่นายสาทิตยดําเนินการไปเชนนั้น กับมีกรณีที่ นายสิโรตม สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเคยเปนผูชวยดําเนินงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายสาทิตยเชนกันไปพบนางรัชนู
แจงวาการสมัครรับเลือกตั้งของนางรัชนูอาจผิดกฎหมาย การกระทําเชนนี้ก็ไมไดเปนเรื่องที่ชี้ใหเห็นวา
นายสาทิตยจะมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของนายทักษนัยดวย นอกจากนี้ผูสมัครทั้งสามของผูถูกรองที่ ๒
ก็ยังเบิกความวา ผูสมัครทั้งสามเพิ่งพบนายสาทิตยครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙
กอนที่นายสุเทพจะแถลงขาวเทานั้น สําหรับปญหาเรื่องเงินที่ผูสมัครทั้งสามไดรับมาในการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนเงินของผูใด ผูสมัครทั้งสามไดรับมาจากนายทักษนัย และมีเหตุที่จะทําใหเห็นวานายสาทิตยเขาไป
เกี่ยวของดวยหรือไมนั้น ผูสมัครทั้งสามใหการและเบิกความทํานองเดียวกันวา ผูสมัครทั้งสามไดรับเงิน
คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมเอกสารใสอยูในซองสีน้ําตาล โดยไดรับที่โรงแรมลิเบอรตี้หลังจากที่ได
สมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลว เมื่อรับเสร็จก็ม อบใหนางอมรรัตนไป หลังจากกลับไป
จังหวัดตรังนางอมรรัตนพาผูสมัครทั้งสามไปเปดบัญชีที่ธนาคารออมสิน สาขาตรัง คนละ ๑๐,๕๐๐ บาท
แลวซื้อแคชเชียรเช็ค ๑๐,๐๐๐ บาท เปนคาสมัคร สวนที่เหลือนายทักษนัยใหเปนเงินสดกอนไปสมัคร

- ๖๔ และใชเปนคาใชจายสวนตัว ซึ่งเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ที่ผูสมัครทั้งสามไดรับมานี้ นางสาวอิสรา
หัวหนาพรรคผูถูกรอ งที่ ๒ ไดใ หสัม ภาษณใ นรายการเรื่อ งเลาเชา นี้ทางสถานีโทรทัศ น สีชอง ๓
เมื่อ วัน ที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ถ. ๑๐๐ วา ในสว นของผูส มัค รจัง หวัด ตรั ง
ผูสมัครไมพรอม ทางพรรคก็เลยจายเงิน ให นอกจากนี้ผูสมัครทั้งสามเบิกความทํานองเดียวกัน วา
เมื่อผูสมัครทั้งสามไปที่โรงแรมลิเบอรตี้ไดพบกับนายไวทหรือนายประสานซึ่งเปนพี่ชายนางอมรรัตน
และพบนายเจง ดอกจิก ในขณะที่นายประมวลหรือนายเจง ดอกจิก ก็ใหสัมภาษณในรายการเรื่องเลาเชานี้
ยอมรับวาตนไดไปรอพบผูสมัครทั้งสามอยูที่โรงแรมลิเบอรตี้จริง อันเปนการสอดคลองกับคําเบิกความ
ของนายทักษนัย ที่วา พยานไปติด ตอผู สมัค รทั้ง สามให ไปกรุงเทพมหานคร ก็ เพราะนายไวท หรื อ
นายประสานโทรศัพทมาบอกวานายเจงตองการหาคนที่จบปริญญาตรีและอยูจังหวัดตรัง ดังนี้ การที่
ผูสมัครทั้งสามไปรับเงินที่โรงแรมลิเบอรตี้ ไมไดรับจากนายทักษนัยโดยตรง และนายทักษนัยเขามา
เกี่ยวของก็โดยการติดตอของนายไวทหรือนายประสานและนายประมวลหรือเจง ดอกจิก เชื่อไดวาเงิน
ที่ผูสมัครทั้งสามไดรับไมใชเงิน ของนายทักษนัย สวนที่น างอมรรัตนแ ละนายทักษนัยเกี่ยวของกับ
เรื่องการจายเงินใหผูสมัครนั้น เปนเรื่องการเขามาชวยจัดการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหผูสมัครทั้งสาม และเมื่อฟงวานายทักษนัยมิไดเปนผูจายเงินใหผูสมัครทั้งสามแลว ยอมรับฟงไมไดวา
นายสาทิตยเขามาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวานายสาทิตยไมไดมีสวนรูเห็น
หรือสนับสนุนการกระทําของนายทักษนัยแตอยางใด
ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปมีวา นายสุเทพ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ จัดแถลงขาว
กลาวหาวาพรรคไทยรักไทยวาจางใหบุคคลทั้งสามสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนความเท็จหรือไม ในปญหานี้
นางรัชนูเบิกความวา หลังจากพยานสมัครรับเลือกตั้งแลว นายสิโรตม ซึ่งรูจักกับบิดาของพยานมาถาม
พยานวาพยานเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ครบ ๙๐ วัน หรือไม พยานตอบวาไมครบ นายสิโรตม
บอกวาพยานมีความผิด นายสิโรตมกับบิดาของพยานไดคุยกันวาจะทําอยางไรดี ระหวางนั้นพยาน
โทรศัพทไปหานายทักษนัย และไปตามนางสาวนิภามาคุยกันที่บานของพยาน ในที่สุดบิดาของพยาน
บอกจะไปขอใหผูถูกรองที่ ๑ ชวยเหลือ สวนนางสาวนิภาเบิกความวา บิดาของนางรัชนูไปตามพยาน
ใหมาคุยกันเรื่องสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อนายสิโรตมบอกวาผิดกฎหมาย บิดาของนางรัชนู
จึงบอกวาตองไปขอความชวยเหลือจากผูที่รูกฎหมาย และนายสุเทพทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง
หรือความเห็นวา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทักษนัยซึ่งพยานไมรูจักมากอนนําผูสมัครทั้งสาม

- ๖๕ ไปพบพยานขอความชวยเหลือเรื่องที่ผูสมัครทั้งสามไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบ
๙๐ วัน แลวไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พยานแนะนําใหผูสมัครทั้งสามลาออกจาก
การเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลวสงไปที่นายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะผูสมัครทั้งสาม
ไมทราบวาที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๒ อยูที่ใด ตอมาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานไดจัดใหมีการแถลงขาว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยพยานไมไดกลาวพาดพิงหรือ ใสรายพรรคไทยรักไทยหรือพรรคการเมือ งใด ๆ
ทั้งสิ้น นอกจากนี้พยานไดทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหตรวจสอบเรื่องนี้ดวย
ตามเอกสารหมาย ถ.๑๐๕ พยานมีเจตนาชวยเหลือผูสมัครทั้งสามซึ่งเปนผูหลงผิด ไมไดมีเจตนาเอาผิด
พรรคการเมืองใด พยานไมไดใชประโยชนจากการแถลงขาวนี้ในการยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เห็นวา มูลเหตุที่น ายสุเทพจัดแถลงขาวดังกลาวเชื่อไดวามาจากการที่ผูสมัครทั้งสามมา
ขอความชวยเหลือเพราะกลัวความผิด นายสุเทพจึงไดแ นะนําใหผูสมัครทั้งสามลาออกจากการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ดังปรากฏตามหนังสือลาออกเอกสารหมาย ร. ๔๑ ร. ๕๓ และ ร. ๕๖
สว นการแถลงข า วนั้ น นายสุ เ ทพอา งเหตุ ผ ลในบั น ทึก ถ อ ยคํ ายื น ยั น ข อเท็ จ จริ งหรื อ ความเห็ น ว า
เพื่อตองการใหผูกระทําผิดเชนนี้ในจังหวัดอื่น ๆ ไดรับทราบและแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งก็
เปนเหตุผลที่รับฟงได เพราะนอกเหนือจากการชวยเหลือผูสมัครทั้งสามแลว ผูสมัครพรรคผูถ กู รองที่ ๒
อีกคนหนึ่งคือ นายปฐม เทียนสิน ที่มีคุณสมบัติไมครบถวนในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลื อกตั้ งที่ ๓ จัง หวัดป ตตานี ก็ได ม าขอความช วยเหลือ จากนายสุเทพ
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งนายสุเทพไดแนะนําใหนายปฐมลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
เชน เดียวกัน ดังปรากฏตามบัน ทึกถอยคํายืนยัน ขอเท็จจริงหรือความเห็น ของนายปฐม นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาจากการแถลงขาวของนายสุเทพตามเอกสาร การถอดเทปการแถลงขาวของนายสุเทพ
เอกสารหมาย ถ. ๙๙ แลว มีนักขาวคนหนึ่งสอบถามนายสุเทพวา “เปดเผยขบวนการที่มาติดตอใหได
ลงไดหรือเปลาครับวาเกิดจากใคร เกี่ยวของกับพรรคการเมืองอื่น หรือเปลา” ซึ่งนายสุเทพตอบวา
“ในขณะนี้ ส ามทา นนี้ ผ มได คุ ยกั บ เขาแล ว เขาไม ท ราบว า มั น เกี่ ย วขอ งกั บ พรรคไทยรั ก ไทยหรื อ
ไมอยางไร แตวามีคนพาไป ไปพบคุณเจง ดอกจิก ที่โรงแรมลิเบอรตี้ แลวก็ใหกรอกใบสมัครพรรค
และพาไปถายรูปคืนนั้นเลย เวลาสามทุมแลว และไดบอกรีบกลับไปสมัครผูแทนเหมือนกับการขอรอง
และมี คา ตอบแทนใหนิ ด หน อย แต ว า เบื้อ งหลัง เบื้ อ งลึ ก เปน อย า งไร ผมคิ ด วา เป น หน า ที่ กกต.
เปนผูตรวจสอบ เพราะเขาระบุวันเวลาสถานที่ที่พาสามคนนี้มาพบ ผมฟงดูแลว รูสึกวาเทาที่ถามดูบอกวา

- ๖๖ คึกคักคนแยะ อาจจะมีหลายพรรค ที่ทําแบบเดียวกัน รับสมัครที่เดียวกัน ที่โรงแรมลิเบอรตี้พรอมกัน
อะไรอยางนี้นะครับ” เห็นไดวา นายสุเทพไมไดแถลงยืนยันวาเปนการกระทําของพรรคการเมืองใด
ที่มีอางถึงพรรคไทยรักไทย ก็เพียงยืน ยัน การรับรูของผูสมัครทั้งสามวาไมทราบวาจะเกี่ยวของกับ
พรรคไทยรักไทยหรือไมเทานั้น สวนที่นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล พยานซึ่งเปนผูเริ่มตนคดีกลาวหาผูถูกรองที่ ๑
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เบิกความวา ชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาที่ทุกคนเขาใจวาถาผูถูกรองที่ ๑
พูดถึงเรื่องอยางนี้ก็ตองหมายถึงพรรคไทยรักไทยนั้น พยานยอมรับวาไมมีขอความสวนไหนระบุถึง
พรรคไทยรักไทย กรณีจึงเปนเรื่องที่พยานคาดคิดเองวาเปนการกลาวหาพรรคไทยรักไทย จากเหตุผลตาง ๆ
ดังกลาว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไมไดวานายสุเทพแถลงขาวกลาวหาพรรคไทยรักไทยวาจางผูสมัครทั้งสาม
แตอยางใด
ประเด็นขอ ๓ ที่วา ผูถูกรองที่ ๑ วาจางนายวรรธวริทธิ์ ตันติภิรมย หัวหนาพรรคชีวิตที่ดีกวา
ใสรายนายสุวัจน ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารพรรคและผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทยวาวาจางสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนขอความเท็จ เพื่อใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของนายสุวัจนหรือพรรคไทยรักไทยหรือไม
ตามคํารองของผูรองระบุวา นายไทกร ในฐานะตัวแทนของนายสุเทพ เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เปนผูวาจางนายวรรธวริทธิ์ คดีจึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนวานายไทกรวาจางให
นายวรรธวริทธิ์จัดแถลงขาวใสรายนายสุวัจนวาเปนผูวาจางสมาชิกพรรคชีวิตที่ดีกวาลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม นายวรรธวริทธิ์ใหการตอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไวตามเอกสารหมาย ร. ๙๒
วา เมื่อประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายไทกรพรอมกับพวก
ซึ่งอางวาเปนเจาหนาที่ตํารวจจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมารวม ๓ คน ไปหาพยานที่บานซึ่งเปน ที่
ทําการพรรคซึ่งอยูตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบกับภริยาของพยาน
นายไทกรกับพวกถามหาพยาน เมื่อภริยาของพยานบอกวาพยานไมอยู บุคคลทั้งสามไดบอกภริยาของ
พยานวาพยานมีความผิดฐานรวมกันทําเอกสารสมัครสมาชิกพรรคอัน เปน เท็จ เพื่อสงคนลงสมัคร
รับเลือกตั้งโดยรูอยูวาสมาชิกดังกลาวไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทางผูถูกรองที่ ๑ จะเอาเรื่องแจงความ
ดํา เนิ น คดี ใ นข อหาจั ด ทํา เอกสารอัน เป น เท็ จ ซึ่ง จะต องถู กดํ าเนิ น คดีอ าญาและถูก คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยุบพรรค หากไมตองการมีเรื่องใหรีบติดตอไปที่ดาบตํารวจ สมพงษ ไมทราบนามสกุล
หรือดาบตํารวจนอย ไมทราบนามสกุล เปนตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

- ๖๗ โดยมีหมายเลขโทรศัพทที่คนทั้งสองใหไวดวย ภริยาของพยานไดโทรศัพทแจงรายละเอียดที่บุคคลทั้งสาม
มาพบใหพยานทราบ ขณะนั้นพยานทําธุระอยูที่กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นพยานไดเดินทางไปพบ
พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทําดี ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรูจักและมีความสนิทสนมกับพยาน
เพื่อแจงรายละเอียดที่พยานถูกบุคคลทั้งสามพูดทํานองขม ขู และบุคคลหนึ่งที่ไปบานนั้นอางวาเปน
เจาหนาที่ตํารวจจากจังหวัดชัยภูมิแตไมทราบชื่อ พลตํารวจตรี ประสิทธิ์แนะนําใหพยานแจงความบันทึกไว
เปนหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีพันตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน เปนผูรับแจงไว
ตอมาจึงมีการนัดพบกับนายไทกรที่โรงแรมนิคโกหรือเดอะแกรนด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
โดยพันตํารวจโท รุทธพลไปดวย และพันตํารวจโท รุทธพลไดแอบบันทึกภาพและเสียงการสนทนา
กับนายไทกรไว โดยแอบติดกลองไวที่เนกไท และพัน ตํารวจโท รุทธพลไดอางตัวเปนทนายความ
และเปนหลานของนายวรรธวริทธิ์เขาไปบันทึกภาพและเสียงการสนทนาไว ตามเอกสารหมาย ร. ๑๘๕
และวีซีดีหมาย ร. ๑๙๖ พยานหลักฐานชิ้นนี้จึงเกิดจากการที่พันตํารวจโท รุทธพลกับนายวรรธวริทธิ์
รวมกันวางแผนบันทึกไวโดยนายไทกรคูสนทนาไมรู การสนทนาของฝายนายวรรธวริทธิ์กับพันตํารวจโท
รุทธพลยอมจะตองไมพูดในสิ่งที่จะเปนผลรายตอตนเอง ในทางตรงกันขามเมื่ออยูในฐานะที่เหนือกวา
เชนนั้น ยอมพูดหลอกลอใหอีกฝายพูดในสิ่งที่ตนเองตองการ การรับฟงพยานหลักฐานขางตนจึงตอง
รับฟงดวยความระมัดระวัง ขอเท็จจริงปรากฏจากที่น ายวรรธวริทธิ์ทําหนังสือถึงประธานกรรมการ
การเลือกตั้งตามเอกสารหมาย ร. ๙๑ ยอมรับวา ในการเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙
ผูอํ า นวยการการเลื อ กตั้ง ประจํ า เขตเลื อกตั้ ง ไม ป ระกาศให ผู ส มัค รของพรรคชี วิ ตที่ ดี ก วา ๔ คน
เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการสนทนาระหวางนายไทกรกับนายวรรธวริทธิ์และพันตํารวจโท รุทธพล
ตามเอกสารหมาย ร. ๑๘๕ นั้น พอจับสาระสําคัญไดวา นายไทกรกลาวหาวานายวรรธวริทธิ์ซึ่งเปน
หัวหนาพรรคชีวิ ตที่ดีกวา ออกหนั งสือรับรองอัน เปน เท็จ ใหบุคคลทั้งสี่ลงสมัครรับ เลือกตั้ งซึ่งเป น
ความผิดอาญา โดยนายไทกรตองการทราบวา การที่ นายวรรธวริทธิ์สงผูสมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
มีใ ครเปน ผูวาจางหรือไม หากบอกมานายสุเทพจะชวยเหลือไมใหติดคุกและจะจายเงิน ให รวมทั้ง
จะชวยเหลือทางการเมืองดวย โดยถาบอกวาผูวาจางเปนบุคคลสําคัญของพรรคไทยรักไทยก็จะตอรอง
ไดราคาสูง โดยนายไทกรยกตัวอยางวาถาเปนนายสุวัจนเปนผูวาจางก็ตองเปนลาน แตถาเปนพลเอก
ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา ก็ไมเทาไร เพราะถูกกลาวหาไปแลววาไดวาจางทั้งพรรคแผนดินไทย
และพรรคพัฒนาชาติไทย ในการสนทนานายไทกรพูดย้ําใหนายวรรธวริทธิ์เอาตัวรอดกอนเพื่อจะไดไม

- ๖๘ ตองติดคุก หากนายวรรธวริทธิ์ตัดสิน ใจพูดเรื่องนี้ก็จะจัดแถลงขาว สวนนายวรรธวริทธิ์พูดปฏิเสธ
บายเบี่ ยงวา ตนไมไ ดทําผิ ด แต พูดรับ ปากนายไทกรวาจะไปปรึ กษาแม บานก อ นจึงจะตัดสิ น ใจได
แตตามคํ าสนทนาตามเอกสารหมาย ร. ๑๘๕ ไมปรากฏขอความตอนใดที่แ สดงวานายไทกรจา ง
นายวรรธวริทธิ์ใหใสรายนายสุวัจนหรือกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอื่น การที่นายไทกรเอยชื่อ
นายสุวัจนสืบเนื่องมาจากการสนทนาชวงหนึ่งนายวรรธวริทธิ์พูดวา เมื่อไดคุยกับนายไทกรก็สบายใจ
จึ ง นั ด พู ด คุ ย กั บ นายไทกรวั น รุ ง ขึ้ น แต พู ด ทํ า นองว า ขอให นายไทกรบอกถึ ง ค า ตอบแทน
เพราะนายวรรธวริทธิ์จะไดไปบอกลูกและภริยานายไทกรจึงพูดวา “ไมใช เราไมรูวามันเปนใคร ถาพี่บอกวา
สุวัจนมาหาพี่ มันก็ตองเปนลาน มันแลวแตชื่อคน” คําพูดของนายไทกรดังกลาวมีนัยที่แสดงใหเห็นวา
นายไทกรเชื่อวามีคนวาจางพรรคชีวิตที่ดีกวาใหสงคนสมัครรับเลือกตั้ง และหากนายวรรธวริทธิ์เปดเผย
ตัวผูวาจางโดยยกตัวอยางวาถาเปน นายสุวัจนก็จะไดรับคาตอบแทนสูง แมขอความที่น ายไทกรพูด
บางตอนเชน “ลุง การจะไดไมได ผมจะบอกวาไดหรือไมไดมันตองถึงเขา ถาไมถึง เขาจะไมมีใคร
จายใหลุงนะตามความจริง” หรือคําพูดกอนจบการสนทนาที่วา “คืออยางนี้ในไทยรักไทย ใครก็ไดใน
ไทยรักไทย ขอใหเปน ส.ส.ในไทยรักไทย ถาถึงคนใหญดีกวาคนเล็ก มันเหมือนมิโด ราโด ซิติเซ็น
แตคุณตองทําใหมันถึงใหไดและลุงตองเก็บหลักฐานที่เขาโอนเงินลุง ๕,๐๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ ลุงตอง
เตรียมหลักฐานตรงนี้มาหมดเลย ไมอยางนั้น ลุงจะไมมีน้ําหนัก ไอบุญทวีศักดิ์มันสงเงินใหลุงเทาไร
แลวไอบุญทวีศักดิ์มันบอกวานายมันที่ชื่ออะไรในไทยรักไทย” ซึ่งเมื่อพิจารณาคําพูดของนายไทกร
ดังกลาวโดยผิวเผินแลว อาจเขาใจวาเปนการวาจางนายวรรธวริทธิ์ใหใสรายกรรมการบริหารพรรคไทย
รักไทยหรือสมาชิกพรรคไทยรักไทย แตถาหากพิเคราะหการสนทนามาตั้งแตตนประกอบกับเหตุการณ
ทางการเมืองในขณะนั้น ก็จะเห็น เจตนาของนายไทกรวานายไทกรพูดอยูบนพื้น ฐานความเชื่อของ
นายไทกรที่วา พรรคไทยรักไทยวาจางพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีการแถลงขาวโดยนายสุเทพไปแลว
จึงขอใหนายวรรธวริทธิ์เปดเผยความจริงพรอมพยานหลักฐานวามีใครวาจางพรรคชีวิตที่ดีกวา ถาขอเท็จจริง
เรื่องการวาจางใหลงสมัครรับเลือกตั้งโยงถึงกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยหรือสมาชิกพรรคไทยรักไทย
ที่มีชื่อเสียง ก็จะไดรับคาตอบแทนสูงเปรียบเสมือนนาฬิกายี่หอตาง ๆ ที่มีราคาไมเทากัน ดังวินิจฉัย
มาขางตน ขอเท็จจริงจึงมีเหตุผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันฟงไดวา กรณีเปนเรื่องที่นายไทกรพยายามที่จะ
แสวงหาพยานหลักฐานจากนายวรรธวริทธิ์ในกรณีมีการกลาวหาวาพรรคไทยรักไทยวาจางพรรคเล็ก
ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยเสนอคาตอบแทนให หาใชเปนกรณีนายไทกรวาจางใหนายวรรธวริทธิ์ใสราย

- ๖๙ นายสุวัจนไม ทั้งนี้เพราะคําพูดของนายไทกรที่วา “ลุงตองเก็บหลักฐานที่เขาโอนเงินลุง ๕,๐๐๐ หรือ
๑๐,๐๐๐ ลุงตองเตรียมหลักฐานตรงนี้มาหมดเลย” เปนคําพูดที่แสดงใหเห็น อยูในตัววา นายไทกร
พยายามกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน หาใชตองการใหปรักปรําใสรายโดยไมมีหลักฐานไม
เมื่อผลแหงคําวินิจฉัยเปนดังนี้กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยตอไปวานายไทกรกระทําการดังกลาวในฐานะ
ตัวแทนนายสุเทพ หรือถือวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ หรือไม เพราะแมวินิจฉัยไปอยางไรก็ไม
อาจทําใหผลคดีเปลี่ยนไปได
ประเด็นขอ ๔ ที่วา ผูถูกรองที่ ๑ ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนางสาวปทมา ชายเกตุ นายเกษมสันต ยอดสุรางค และนายนิติธรรมวัฒน รัตนสุวรรณ ผูสมัคร
รับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม
ขอเท็จจริงเบื้องตนฟงไดวาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือ กตั้งไมประกาศผลการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดสงขลาหลายเขต เนื่องจากผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครคนเดียวไดคะแนนเสียง
นอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลาใหม โดยกําหนดใหเปดรับสมัครในวันที่ ๘ และ
๙ เมษายน ๒๕๔๙ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา และ
ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ นางสาวปทมา ชายเกตุ นายไชยวัฒน มณีรัตน และนายนิติธรรมวัฒน
รัตนสุวรรณ ผูสมัครสมาชิกพรรคคนขอปลดหนี้ ไดเดิน ทางไปสมัครรับเลือกตั้งที่อาคารรับสมัคร
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา แตนางสาวปทมาและ
นายไชยวัฒนสมัครรับเลือกตั้งในวันดังกลาวไมได สวนนายนิติธรรมวัฒนสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา คดีไดความตามสํานวนสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองที่แจง
ผูร องพร อมดว ยพยานหลั กฐานเพื่ อใหยื่ น คํ าร องเปน คดี นี้ว า นางสาวป ท มา นายไชยวัฒ น และ
นายนิติธรรมวัฒน เปนผูสมัครจากพรรคคนขอปลดหนี้ มิใชผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามคํารอง
แตเมื่อคํารองไดบรรยายอางถึงบุคคลที่เกี่ยวของไวดวยเชน นี้ จึงเปน เพียงการบรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับพรรคที่ผูสมัครสังกัดคลาดเคลื่อนไป สวนนายเกษมสันต ปรากฏวาเปนเพียงผูประสานงานหา
ผูสมัครพรรคคนขอปลดหนี้ มิไดเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง การที่คํารองของผูรองยกขออางที่เปนหลัก

- ๗๐ แหงขอหาวาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง สาระสําคัญของ
ขอหาจึงอยูที่การกระทําตามขอกลาวหา แมผูรองไดบรรยายคํารองเกี่ยวกับพรรคและชื่อของผูสมัครบางคน
คลาดเคลื่อนไป ก็ถือวาเปนรายละเอียด ชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามขอเท็จจริงที่ถูกตองตอไป
ปญหาที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนก็คือ มีการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวหรือไม
พัน ตํารวจเอก พงษศักดิ์ นาควิจิตร รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหนาที่ควบคุม
กํากับดูแลความสงบเรียบรอยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา กับพันตํารวจตรี ถาวร ผลกลา
สารวัตรปองกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสงขลา ที่มีหนาที่เปนชุดแจงเหตุและระงับเหตุการณ
การเลือกตั้ง ใหการตอคณะอนุกรรมการการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทํานองเดียวกันวา ในวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๔๙ พยานทั้งสองไดไปทําหนาที่อยูที่สถานที่รับสมัคร มีผูมาชุมนุมประมาณ ๑๐๐ ถึง
๒๐๐ คน อยูหนาทางเขา-ออกสถานที่รับสมัคร โดยมีนายชาลีเปนแกนนํา เมื่อมีผูสมัครมาสมัคร เชน
เมื่อเวลา ๙.๓๐ นาฬิกาเศษ นางสาวกนกพร สวัสดิ์ฤทธิรณ จากพรรคพลังประชาชนมาสมัครในเขต ๒
ผูชุมนุมมีการโหรอง โหไล เวลา ๑๕ นาฬิกาเศษ ผูสมัครจากพรรคประชากรไทยเดินทางมาโดยรถตู
และเวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา ผูสมัครจากพรรคคนขอปลดหนี้จํานวน ๔ ถึง ๕ คน ก็เดินทางมาถึง
กลุมผูชุมนุมตะโกนดาไลและขอรองไมใหสมัคร หนึ่งในจํานวนผูชุมนุมไดนั่งลงกราบขอรองไมใ ห
ผูสมัครทั้ง ๒ พรรค เขาไปสมัคร เจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัครพาผูสมัครเขาไปสมัครตอเจาหนาที่ได
และนางสาวป ท มาผู ส มั ครคนหนึ่ ง ของพรรคคนขอปลดหนี้ ใ ห การต อคณะอนุ ก รรมการสื บ สวน
สอบสวนขอเท็จจริง และเบิกความวา นายอําเภอเปนผูพาพยานเขาไปสมัคร แตพยานไมสามารถสมัคร
รับเลือกตั้งไดเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับเอกสารไมครบ คือขาดแบบฟอรมการแตงตั้งสมุหบัญชีเลือกตั้ง
รูปถาย และสําเนาบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งติดอยูในรถยนตที่พยานนั่งมา แตเนื่องจากขณะนั้นมีกลุม
ผูชุมนุมเปนจํานวนมากอยูบริเวณโดยรอบที่สมัคร จึงทําใหพยานไมสามารถออกไปเอาได พยานบอก
เจาหนาที่รับสมัครวาจะขอใหเจาหนาที่สมุหบัญชีของพรรคเอาเอกสารเขาไปใหพยาน แตเจาหนาที่ไม
อนุญาตเนื่องจากหมดเวลารับสมัครพอดี สวนนายชูช าติ หัวหนาพรรคคนขอปลดหนี้เบิกความวา
พยานไม ไ ดนํ า ผู ส มั ค รของพรรคคนขอปลดหนี้ ไ ปสมั ครตั้ ง แต เ ชา เนื่ อ งจากมี ก ารประท ว งกั น อยู
พยานจึงรอ คิดวาสักสามโมงจะเลิกกัน แตเมื่อพยานพาผูสมัครไป ก็ยังมีผูคนมากมาย ผูสมัครเขาไป
สมัครได แตออกมาไมได นอกจากนี้นายนฤนาท สุภัทรประทีป นายอําเภอเมืองสงขลา ใหการไว
ตามเอกสารหมาย ร. ๑๐๙ วา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๘ นาฬิกาเศษ พยานเดินทางไป

- ๗๑ ตรวจสถานที่รับสมัคร ตอมาเวลาประมาณ ๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวกนกพร ผูสมัครจากพรรคพลังประชาชน
เดิ น ทางมาสมั คร ผู ชุม นุม ไม รูจั ก และไมท ราบว า เป น ผู สมั คร จึ งไมมี ปฏิ กิริ ยาคั ดค าน ตอ มาอี ก
๑๕ นาที เมื่อผูชุมนุมทราบวานางสาวกนกพรเปนผูสมัครจากพรรคเล็ก ก็ไดตะโกนมายังหองรับสมัคร
กลาววาจาหยาบคาย โหไลรองเสียงดัง “อีหนาดาน ขอดูหนา ใหออกมาแสดงตัว มือปนรับจางไดเงิน
มาเทาไร” ดาเสียดสีตาง ๆ นานา จนเปนเหตุใหนางสาวกนกพรตกใจกลัวไมกลาออกไป ตอมาเวลา
ประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายวีระวัฒน พรหมคง ผูสมัครจากพรรคประชากรไทยเดินทางโดยรถตู
มาถึงทางเขา กลุมผูชุมนุมก็ยังมีเสียงโหฮาไลตลอด กลุมผูชุมนุมประมาณ ๕ คน ประชิดตัวนายวีระวัฒน
แลวคุกเขากราบรองขอไมใหนายวีระวัฒนสมัคร พยานกับเจาหนาที่ตํารวจนําตัวนายวีระวัฒนฝาฝูงชน
เขาไปยังสถานที่รับสมัครได หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา ผูสมัครจากพรรคคนขอปลดหนี้
จึงเดินทางโดยรถตูมาถึงหนาประตูทางเขา กลุมผูชุมนุมไปที่ขางรถตูแลวประชิดตัวขวางทางไมใหเขา
ไปสมัครอีก มีการยื้อยุดฉุดกระชากเปนเหตุใหนางสาวปทมา เซเกือบลม พยานเขาไปรับประคองไวทัน
พรอมกับมีการขวางขวดน้ําดื่มพลาสติก และโหไลเสียงดัง พยานสังเกตเห็นวานางสาวปทมาตกใจมาก
พยานจึง เขา ไปแสดงตัวเปน นายอํ าเภอ ขอใหลงมาโดยไมตอ งกลั ว ผูขับ รถตู ขับรถออกไปทัน ที
นางสาวปทมาแจงพยานวาเอกสารบางสวนยังอยูในรถ ไมสามารถเอาออกมาได แลวนางสาวปทมา
ก็เดินเขาไปทําการสมัคร จนกระทั่งเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา มีการปดรับสมัคร กลุมผูชุมนุมทยอยกัน
กลับโดยไมมีเหตุการณรุนแรงใด ๆ กับมีนายสมพร ใชบางยาง ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ใหการไว
ตามเอกสารหมาย ร. ๑๑๐ ทํานองเดียวกันวา เมื่อกลุมผูสมัครจากพรรคคนขอปลดหนี้เดินทางโดยรถตู
มาถึงหนาประตูทางเขา ก็มีเสียงโหไล กลาวคําหยาบฟงไดวา “ไอเหี้ย ไอเหี้ย ไอเหี้ย” เมื่อผูสมัคร
ลงจากรถ เกิดการชุลมุนเขาประชิดตัวผูสมัคร มีการยื้อ แยงผลักดัน กันจนผูสมัครตอ งใหเจาหนาที่
มาชวยเหลือ เห็น วา พยานดังกลาวเบิกความสอดคลองกันวามีการชุม นุมของกลุมผูคัดคานผูสมัคร
จากพรรคเล็ก เมื่อมีผูสมัครจากพรรคเล็กมา ก็จะมีการโหไล โดยเฉพาะนายนฤนาท นายอําเภอเมืองสงขลา
ผูมีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอยในการเลือกตั้งและการชุมนุมตาง ๆ และ
นายสมพร ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหนาที่และถือวามิไดมี
สวนไดเสียกับฝายใด จึงมีเหตุใหเชื่อไดวาพยานทุกคนดังกลาวไดใหการไวตามความเปนจริง ฟงไดวา
กลุมผูชุมนุมดังกลาว นอกจากจะใชวิธีโหไลหรือกมกราบขอรองไมใหผูสมัครจากพรรคเล็กสมัครแลว
บางรายก็ยังใชวิธีการอื่นคือกลาววาจาหยาบคาย ขวางขวดน้ําดื่มพลาสติก เขาประชิดตัวผูสมัคร และ

- ๗๒ รายของนางสาวปทมาก็ยังมีการขวางทาง ยื้อยุดฉุดกระชาก เปน เหตุใหนางสาวปทมาเซเกือบจะลม
พฤติการณตาง ๆ เหลานี้ยอมทําใหผูสมัครดังกลาวตกใจกลัวไดดังที่นายนฤนาทใหการไว แมแตรถตู
ที่มาสงผูสมัครก็ยังตองรีบขับรถออกไปทันที จนนางสาวปทมาไมสามารถเอาเอกสารบางสวนที่อยูในรถ
ออกมาได ซึ่งหากเปนการสมัครรับเลือกตั้งในเหตุการณปกติ นางสาวปทมายอมจะไปเอาเอกสารที่อยู
ในรถไดทัน สวนที่วาผูสมัครจากพรรคคนขอปลดหนี้มาสมัครเมื่อตอนเกือบจะหมดเวลารับสมัครนั้น
นายชูช าติ หัวหน าพรรคคนขอปลดหนี้อางวาพยานคิด วาตอนเย็น จะเลิก ชุม นุม กัน แล ว แตก็ยัง มี
การชุมนุมกันอยู ซึ่งนับเปนเหตุผลสมควรที่ทําใหตองไปสมัครในเวลาเชนนั้น แมผูสมัครจะสามารถ
เข า ไปยั ง สถานที่ รั บ สมั ค รได แต ก็ ต อ งได รั บ การดู แ ลอํ า นวยความสะดวกโดยเจ า หน า ที่ ตํ า รวจ
อาสาสมัคร รวมทั้งนายอําเภอจะตองเปนผูพาผูสมัครเขาไป และเมื่อเขาไปยังสถานที่รับสมัครไดก็มี
เหตุที่จะทําใหไมกลาออกมา โดยที่ความหมายของคําวา “ขัดขวาง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววา ทําใหไมสะดวก ทําใหติดขัด ดังนั้น พฤติการณเชนนี้ถือไดวา
เปนการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งแลว ที่ผูถูกรองที่ ๑ อางพยานหลายปากมาเบิกความทํานองวา
ไมมีการขัดขวางการเลือกตั้ง เพียงแตเปนการกราบไหวขอรองไมใหผูสมัครพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งผูชุมนุมก็ไมไดถูกดําเนินคดีในขอหาใด ๆ เลยนั้น ไมอาจฟงหักลางพยานหลักฐานดังกลาวได
ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปก็คือ กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ และอดีตสมาชิก
สภาผู แ ทนราษฎรของผู ถู ก รอ งที่ ๑ รว มกั น ขั ด ขวางการสมั ค รดัง กล าวหรื อ ไม โดยคํ า รอ งของ
ผูรองกลาวหาวา นายถาวร รองเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายวินัย นายวิรัตน
นายเจือ และนายประพร ซึ่งเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายชาลี
คนสนิทของนายไตรรงค สุวรรณคีรี รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายคณิต รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเขารูปชาง และนายนิสิต สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมกันขัดขวางการสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของสมาชิกพรรคคนขอปลดหนี้ เห็นวา พยานบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรับสมัคร
รับเลือกตั้งครั้งดังกลาว ไมวาจะเปนพันตํารวจเอก (พิเศษ) สุธรรม วรรณตุง ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา นายไพฑูรย เจะเฮ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา
นายณรงค สุขจันทร ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดสงขลา ตางทําบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นและเบิกความวา ไมมีบุคคลดังกลาวเขารวมในการชุมนุมของ
ประชาชนเมื่อวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ รวมทั้งพยานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบ

- ๗๓ เรียบรอยในบริเวณที่ชุมนุม คือ พันตํารวจเอก พงษศักดิ์ พันตํารวจตรี ถาวร นายนฤนาท และพยาน
ที่เขารวมชุมนุม ซึ่งรูจักอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ คือ นายธวัช หลําเบ็ญสะ
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพเดลินิวสประจําจังหวัดสงขลา ที่ไปทําขาวอยูในวันเกิดเหตุ นายแพทยเกรียงศักดิ์
หลิวจัน ทรพัฒนา แพทยประจําโรงพยาบาลสงขลานคริน ทร และอาจารยสอนนักศึกษาแพทยของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตางก็ใหการ ทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือ
ความเห็น และเบิ กความวา ไมมีกรรมการบริหารพรรคหรืออดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เขารวมชุมนุมเชนกัน คงมีแตนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน ซึ่งใหการไวตามเอกสารหมาย ร. ๑๑๘
และเบิกความวา พยานเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสงขลา เมื่อวัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ หลังจากที่พยานสมัครเสร็จแลว
พยานไดออกไปรับประทานอาหารเที่ย ง จากนั้น ไดขับรถยนต กลับมาสังเกตการณ ที่หนา สถานที่
รับ สมัค รอีก ครั้ ง เห็ น กลุม ผู ชุม นุ ม เพิ่ ม ขึ้น ประมาณ ๒๐๐ ถึ ง ๓๐๐ คน และเห็ น อดี ต สมาชิ ก
สภาผู แ ทนราษฎรจํานวน ๔ คน ไดแ ก น ายวิ รัตน นายวินัย นายเจือ สว นอีก คนพยานจํา ไมไ ด
เดินเขาไปพบปะพูดคุยกับกลุมผูชุมนุม แตจะอยูนานเทาไรพยานไมทราบ กับมีนายวันชัย ปริญญาศิริ
ผูส มั ค รสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคไทยรั ก ไทยแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง เขตเลือ กตั้ ง ที่ ๑
จังหวัดสงขลา ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ตามเอกสารหมาย ร. ๑๓๑ อันเปนการใหการเพิ่มเติมจากที่เคยใหการไวเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙
ตามเอกสารหมาย ร.๑๑๓ วา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๑ นาฬิกาเศษ พยานสังเกตการณ
อยูใกลบริเวณที่ชุมนุม หางประมาณ ๕๐ เมตร พยานเห็นอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ คือนายวินัย นายวิรัตน นายเจือ และนายประพร เขาไปอยูในกลุมผูชุมนุมไดพบปะพูดคุยและ
ใหกําลังใจผูชุมนุม เห็นวา พยานทั้งสองปากเคยเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทย
แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยสมัครแขงขันกับอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งถูกอางวา
อยูใ นที่ชุม นุม จึงถือวาพยานทั้งสองปากมีสวนไดเสียกับเรื่องนี้ อีกทั้งพยานทั้งสองก็ใหการขัดกัน
ในเรื่องเวลาที่พบเห็นอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ กลาวคือ นายทวีศักดิ์ใหการวา
พบเห็ น หลัง จากพยานไปรั บประทานอาหารเที่ ยงกลั บมาแล ว ซึ่ ง นา จะเป น ชว งบ ายของวัน ที่ ๘
เมษายน ๒๕๔๙ ในขณะที่น ายวัน ชัยให การวาพบเห็น ในเวลา ๑๑ นาฬิกาเศษ ของวัน ดังกลา ว
โดยเฉพาะการใหการของนายวันชัยก็มีขอนาสงสัยวา เหตุใดนายวันชัยจึงไมใหการวาพบเห็นบุคคลดังกลาว

- ๗๔ เสียตั้งแตการใหการในครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ แตเพิ่งจะมาใหการเพิ่มเติมในภายหลัง
แมวาเรื่องนี้อดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะบัน ทึกถอยคํายืนยัน ขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นและเบิกความรับวาไดมาในที่เกิดเหตุจริง แตก็ปฏิเสธวาไมไดเขาไปรวมชุมนุมดวย โดยนายวิรัตน
นายเจือ นายวินัย และนายประพร ไปยังที่ทําการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา
เมื่อวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา เพื่อพบนายไพฑูรย ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา และยื่นหนังสือขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งของผูสมัครพรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดสงขลา ที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ เนื่องจากมีหลักฐานการซื้อเสียง ตามสําเนาหนังสือรองเรียนเอกสารหมาย ถ. ๒๐๗
และภาพถายการยื่นหนังสือคัดคานการเลือกตั้งหมาย ถ. ๒๐๘ โดยบุคคลทั้งสี่อยูบริเวณสถานที่รับสมัคร
ประมาณ ๒๐ นาที สวนการที่นายทวีศักดิ์และนายวันชัยอางวาบุคคลทั้งสี่เดินเขาไปพบปะพูดคุยกับ
กลุมผูชุมนุมนั้น บุคคลทั้งสี่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอน เปนเรื่องปกติธรรมดาที่วิสัยของ
นักการเมือ งยอมตองกระทําเพื่อรั กษาคะแนนเสียงของตนไว ขอ เท็จจริงเพี ยงเทานี้ยัง ไมมีเหตุผ ล
เพียงพอหรือบงชี้ใหเชื่อไดวาบุคคลทั้งสี่รวมทั้งนายถาวรเขารวมในการชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุม
นี้ดวย นอกจากนี้น าวาเอก ณัฐนันท ทองนะ ซึ่งเปนประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็ จจริ งกรณีนี้ ก็ไ ดทํา บัน ทึ กถอ ยคํา ยืน ยั น ขอ เท็จ จริง หรือ ความเห็ น และเบิ กความประกอบว า
จากการสอบสวนไม ป รากฏหลั ก ฐานว า กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ และอดีต สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดระดมประชาชนในพื้น ที่เขารวมชุม นุม ประทวงแตอยางใด
ดังนั้น ขอเท็จจริงจึงรับฟงไมไดวากรรมการบริหารพรรคและอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เขาไปรวมขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาว
ขอเท็จจริงที่พยานของคูกรณีใหการ ทําบันทึกถอยคํายืน ยันขอเท็จจริงหรือความเห็น และ
เบิกความตางสอดคลองตองกันวา การชุม นุม ของประชาชนเมื่อวัน ที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙
ดังกลาวเปนการชุมนุมของกลุมประชาชนคนรักสงขลา โดยการนําของนายชาลี ที่ประกาศโฆษณา
ทางวิทยุชุมชนคลื่น ๙๗ เมกะเฮิรตซ ใหประชาชนมารวมตัวกันที่บริเวณดานหนาและดานขางอาคาร
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา สถานที่
รับสมัคร เพื่อตอตานผูสมัครจากพรรคเล็กที่จะสมัครแขงขันกับผูสมัครจากพรรคไทยรักไทย อันจะทํา
ใหผูสมัครจากพรรคไทยรักไทยไมตองใชเกณฑคะแนนเสียงไมต่ํากวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

- ๗๕ ซึ่งตามคํารองของผูรองระบุวานายชาลีเปนคนสนิทของนายไตรรงค รองหัวหนาและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ คดีจึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปวา นายชาลีเปน คนสนิทของนายไตรรงคและ
ไดกระทําไปโดยนายไตรรงคมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนหรือไม เห็น วา ตามคํารองของผูรองอางถึง
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง วานายชาลีซึ่งตามขาวหนังสือพิมพระบุวา
เปนลูกนองคนสําคัญของนายไตรรงค ขัดขวางการลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเล็กที่จังหวัดสงขลา
เพื่อมิใหลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของพรรคไทยรักไทย กับมีนายนิติธรรมวัฒน พยานผูรองซึ่งเปน
ผูสมัครของพรรคคนขอปลดหนี้เบิกความวา นายชาลีเปนนักจัดรายการวิทยุอยูที่หาดใหญ เปนที่รูจักกันดี
ของบุคคลทั่วไปในเขตหาดใหญวานายชาลีเปนเลขาของนายไตรรงค พยานเคยไปที่สถานีวิทยุที่นายชาลี
จัดรายการอยู โดยไปที่หองของนายชาลี เห็น รูปถายขนาดใหญของนายไตรรงคอยูที่หองดังกลาว
ในขณะที่ น ายไตรรงคพ ยานผูถู กรอ งที่ ๑ ทํ าบั น ทึก ถอยคํา ยืน ยั น ขอ เท็ จจริ งหรือความเห็ น และ
เบิกความปฏิเสธวา พยานรูจักนายชาลีในนามของบุคคลซึ่งเปนลูกนองของพลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล
ที่ เ คยทํ า หน า ที่ หั ว หน า ฝ า ยอารั ก ขาพยานในสมั ย ที่ พ ยานดํ า รงตํ า แหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี เ มื่ อ
ป ๒๕๔๒ เทานั้น แตนายชาลีมีพฤติการณบางอยางที่ชอบทําตัวใหเปนขาวและอาจทําใหเกิดความ
เขาใจผิดตอพยานได พยานจึงไมไดติดตอกับนายชาลีตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน พยานไมไดมีสวนรูเห็น
กับการชุมนุมของประชาชนที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ ๘ และ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ จากคําพยานดังกลาว
ขอเท็จจริงเพียงเทาที่ปรากฏตามขาวหนังสือพิมพก็ดี หรือที่นายนิติธรรมวัฒนอางวาบุคคลทั่วไปใน
เขตอําเภอหาดใหญรูจักกันวานายชาลีเปนเลขาของนายไตรรงคก็ดี หรือการที่มีรูปถายของนายไตรรงค
อยูในหองของนายชาลีก็ดี เพียงเทานี้ยังฟงไมไดวานายไตรรงคจะตองมีสวนรูเห็นกับการกระทําของ
นายชาลีใ นเรื่องการชุม นุม นั้น ดวย อีกทั้ งไมมี หลักฐานอื่น ที่ จะแสดงวา นายชาลีเป น คนสนิทของ
นายไตรรงค หรือนายไตรรงคเคยแตงตั้งใหนายชาลีมีตําแหนงหนาที่ใ ดที่เกี่ยวกับตน ขอเท็จจริงจึง
รับฟงไมไดวานายชาลีเปนคนสนิทของนายไตรรงคและนายไตรรงคมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนการกระทํา
ของนายชาลี จากเหตุผลตาง ๆ ดังกลาว ขอเท็จจริงจึงรับฟงไมไดวา ผูถูกรองที่ ๑ ขัดขวางการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกพรรคคนขอปลดหนี้บริเวณสถานที่รับสมัครที่จังหวัดสงขลา
ประเด็นที่ ๕ ที่วา ผูถูกรองที่ ๒ ไดออกหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคอันเปนเท็จ
ใหแกนางสาวนิภา จันโพธิ์ นางรัชนู ตางสี และนายสุวิทย อบอุน ซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ติดตอกัน ไมครบ ๙๐ วัน นําไปเปนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หรือไม

- ๗๖ ตามคํารองของผูรองระบุวา ผูถูกรองที่ ๒ โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองอัน เปนเท็จใหนางสาวนิภา นางรัช นู และนายสุวิทย ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔
จังหวัดตรัง โดยรูอยูวาบุคคลทั้งสามเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ไมครบ ๙๐ วัน ซึ่งในขอนี้นางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ตางใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร. ๗๕ ร. ๗๖ และ ร. ๕๔ วา ผูส มัครทัง้ สามเพิง่ ไป
สมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ แตทีมงานที่รับสมัครใหผูสมัคร
ทั้งสามกรอกใบสมัครและลงวันที่ที่สมัครเปนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
และวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามลําดับ หลังจากนั้นพยานก็ไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ของหัวหนาพรรคการเมือง (แบบ ส.ส. ๑๘/ข ๒) ตามเอกสารหมาย ร. ๗๒ แผนที่ ๔ และ ๕ และ
เอกสารหมาย ร. ๖๒ แผนที่ ๖ แลวไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นอกจากนี้ผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจังหวัดตรัง ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๑/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร. ๖๐
แผ น ที่ ๗ และ ๘ ก็ไ ม พ บข อ มู ลการเป น สมาชิก พรรคการเมื องของผู ส มัค รทั้ งสามแต อ ยา งใด
ขอเท็จจริงปรากฏวา นางสาวอิสราหรือพรณาริน ทร ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ วาเปนสมาชิกพรรคตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย ร. ๕๘ ร. ๖๐
และ ร. ๖๒ โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร ทําบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา
การสมัครเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ผูสมัครทั้งสามทําตั้งแตประมาณเดือ นตุลาคม ๒๕๔๘
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนิน การตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ผูถูกรองที่ ๒ กําหนดแลวพยานในฐานะ
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ จึงไดอนุมัติใหเปนสมาชิกผูถูกรองที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของนางสาวอิสราหรือพรณารินทร จึงขัดกับคําใหการ
ของผูสมัครทั้งสาม การที่ผูสมัครทั้งสามใหการในเรื่องที่เปนผลรายแกตนเองเชนนี้ เชื่อไดวาเปนการ
ใหการตามความจริง ประกอบกับตามแถบบันทึกการแถลงขาวและสําเนาคําถอดเทปคําใหสัมภาษณ
ของนายประมวล ชูกลอม หรือเจง ดอกจิก และนางสาวอิสราหรือพรณารินทร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ในรายการเรื่องเลาเชานี้ ทางสถานีโทรทัศนชอง ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย

- ๗๗ ถ. ๙๙ มีการระบุวาผูถูกรองที่ ๒ มอบหมายใหนายประมวลเปนผูติดตอหาสมาชิกพรรคทางภาคใต
ก็เปนขอพิรุธ เพราะวาหากบุคคลทั้งสามเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อยูกอนแลวตามที่นางสาวอิสรา
หรือพรณารินทรอาง ผูถูกรองที่ ๒ ตองมีประวัติและขอมูลสวนบุคคลทั้งสามอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องของที่อยูของบุคคลทั้งสามที่ผูถูกรองที่ ๒ จะสามารถติดตอไดโดยตรง และไมมีเหตุผลและ
ความจําเปนใดเลยที่ผูถูกรองที่ ๒ จะตองใหบุคคลอื่นไปสืบหา ดังนี้ ขอเท็จจริงจึงรับฟงวา นางสาวนิภา
นางรั ช นู และนายสุ วิ ท ย เพิ่ ง สมั ค รเป น สมาชิ ก ผู ถู ก ร อ งที่ ๒ ในวั น ที่ ๗ มี น าคม ๒๕๔๙
โดยนางสาวอิสราหรือพรณารินทร ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหแกผูสมัครทั้งสาม
เพื่อนําไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว โดยรูอยูวาผูสมัครทั้งสามเปนสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมครบ ๙๐ วัน จึงเปนการออกหนังสือรับรอง
อันเปน เท็จตามที่ผูรองกลาวหา และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ วรรคสอง บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมือง
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก...” จึงถือวาการออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จดังกลาวเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๒ ดวย
ประเด็นที่ ๖ ที่วา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ เปนเหตุอันอาจมีคําสั่งใหยุบพรรค
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ ตามคํารองหรือไม
เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามขอกลาวหาของผูรองที่นํามาเปนเหตุ
ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังวินิจฉัยมาแลว กรณีจึงไมมีเหตุที่จะยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
คงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ที่ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
อันเปนเท็จใหแกนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย ซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกัน
ไมถึง ๙๐ วัน เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนเหตุอันอาจมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม เห็นวา เมื่อพิจารณาระบบการเมืองแบบรัฐสภาของประเทศไทย
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จะเห็นวาพรรคการเมืองเปนสถาบัน
ที่ไดรับมอบหมายภารกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะพรรคการเมืองมีบทบาทในการดําเนินภารกิจ
ทางการเมือง นับตั้งแตการเลือกตั้งเพื่อเขาสูตําแหนงในการใชอํานาจปกครองประเทศทั้งอํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจบริหาร พรรคการเมืองจึงเปนองคกรที่มีความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

- ๗๘ อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประชาชนตางมีความคาดหวังตอพรรคการเมืองในความรับผิดชอบ
ของการแกปญหาสําคัญและการพัฒนาประเทศ การคัดกรองบุคคลที่จะเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติหรือ
อํานาจบริหาร อันเปน ภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของพรรคการเมือง การที่พรรคผูถูกรองที่ ๒
ออกหนังสือรับรองความเปนสมาชิกพรรคอัน เปนเท็จใหนางสาวนิภา นางรัชนู และนายสุวิทย นั้น
เป น การจงใจบิ ด ผั น ภารกิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ไม ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ งดี ง าม
ไมตระหนักถึงสิทธิห นาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต อสังคม เมื่อพรรคการเมืองละเลยต อ
ภารกิจพื้นฐาน จึงยากที่จะมีความรับผิดชอบในการแกปญหาสําคัญของประเทศและพัฒนาประเทศได
การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ยังเปนการไมชวยสงเสริมและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งที่การปฏิบัติภารกิจของพรรคการเมืองไดรับการ
อุดหนุนดวยเงินจากกองทุนที่ตั้งขึ้นมาดวยงบประมาณแผนดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ดวยเหตุผล
ที่วินิจฉัยมาขางตน จึงเห็น วา การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ เปน การกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา สมควรสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม เห็นวาเมื่อพิเคราะห
ถึงขอเท็จจริงที่วามีการออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ ทั้งที่หัวหนาพรรครูอยูแลว
วาบุคคลที่ตนออกหนังสือรับรองไมไดเปนสมาชิกพรรค โดยมีการจายเงินใหบุคคลที่ผูถูกรองที่ ๒
สงสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และนายสุวิทย เบิกความวา ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙
นอกจากนายสุวิทย นางสาวนิภา และนางรัชนู แลวยังมีบุคคลอื่นไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
อีกประมาณ ๑๕ ถึง ๒๐ คน นอกจากนี้นางสาวอิสราหรือพรณารินทร ซึ่งเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ขณะเกิ ดเหตุไ ดบั น ทึ กถ อยคํ ายื น ยั น ข อเท็ จจริง หรื อความเห็ น วา พรรคผูถูก รอ งที่ ๒ สง ผูส มัค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๗ คน โดยเปนผูสมัครในภาคใต
๓๑ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน และภาคกลาง ๓ คน ขอเท็จจริงปรากฏวา บุคคลที่พรรค
ผูถูกรองที่ ๒ สงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในลักษณะเดียวกัน
เกือบทั้งหมด การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาวเปน การกระทําที่ขาดจิตสํานึกที่มีตอประชาชน
ทั้งไมคํานึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดแกประเทศชาติ จึงสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตาม
คํารอง

- ๗๙ ปญหาที่จะตองวินิจฉัยตอไปคือ จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตามคํารองหรือไม เห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนด ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยบุ พรรค” ประกาศฉบับดังกลาว
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเหตุแหงการยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดขึ้นในชวงเวลาภายหลัง
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับคือวันที่ ๗ และ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
จึงมีปญหาวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ เปนกฎหมายที่มีผลยอนหลังเปนผลรายแกบุคคลตองหามมิใหใชบังคับหรือไม
หลักการหามออกกฎหมายมีผลยอนหลังเปน ผลรายแกบุคคลนั้น มีที่มาจากหลักการที่วา
ไมมกี ฎหมาย ไมมีความผิด ไมมีโทษ แตหลักการดังกลาวใชบังคับกับการกระทําอันเปนความผิดอาญา
เท านั้ น ดัง ที่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ บั ญ ญัติ วา “บุ คคลจัก ตอ งรับ โทษในทางอาญา
ตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และ
โทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น จะตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” ซึ่งหลักการนี้ไดรับความคุมครอง
โดยรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตหลายฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด ๕ ป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ นั้น แมเปนบทบัญญัติที่มีผลทําใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ที่กระทําการดังกลาวกอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับตองรับผลราย
เพิ่ม ขึ้น เนื่องจากเดิม เพียงแตไดรับผลตามมาตรา ๖๙ กลาวคือ จะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ใหม
หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม

- ๘๐ ตามมาตรา ๘ อีกไมไดเทานั้น แตการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมิใ ชโทษทางอาญา เปนเพียงมาตรการ
ทางกฎหมายที่ เกิด จากผลของกฎหมายที่ใ หอํา นาจในการยุบ พรรคการเมือ งที่ก ระทํ าการตอ งหา ม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใหผูบริหารพรรค
การเมืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะ
กระทําการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีกในชวงระยะเวลาหนึ่ง และแมสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนในสังคมที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตการมีกฎหมายกําหนดวา
บุคคลใดสมควรมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเหมาะสมแกสภาพแหงสังคม หรือเพื่อใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมนั้นดํารงอยูยอมมีได บทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมี
สิทธิเลือกตั้งจึงมีอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตหลายฉบับ รวมทั้งในกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้ง เชน การกําหนดอายุหรือระดับการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิลงคะแนน
หรือการหามบุคคลบางประเภทเปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง เปน ตน ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ จึงมีผลใชบังคับ
ยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้ได
การที่น างสาวอิสราหรือพรณาริน ทร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดลาออกจากการเปน
สมาชิกพรรคและมีผ ลใหพน จากตําแหนงหัวหนาพรรคเมื่อวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ สงผลให
กรรมการบริ ห ารพรรคผู ถูก ร อ งที่ ๒ ทั้ง คณะ จํา นวน ๙ คน พน จากตํ า แหน ง ตามข อบั ง คั บ
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๖ (๔) และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กอนวันที่ผูรองยื่นคํารองเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ก็ไมมีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาว พนจากการตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งตนเป น กรรมการบริหารพรรคอยูใ นวัน ที่ มีการกระทํา อัน เปน การต องห ามตามพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเหตุใ หยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ได
ดังนั้น การที่หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลาออกจากตําแหนงซึ่งมีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลือ
พนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเวลาตอมาก็ตาม ก็ไมลบลางผลของการกระทํา
ที่ผูถูกรองที่ ๒ ไดกระทําในขณะที่กรรมการบริหารพรรคผูนั้นดํารงตําแหนงอยู มิฉะนั้นจะกอใหเกิดผล
ที่ไมควรจะเปน กลาวคือ หลังจากที่มีการกระทําอัน ฝาฝน ตอบทบัญญัติ กฎหมายแลว กรรมการ

- ๘๑ ทั้งหลายตางชิงกัน ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค เพื่อ ใหตนเองมิตองถูกตัดสิทธิทางการเมือ ง
การบังคับเพื่อใหเปน ไปตามเจตนารมณของกฎหมายยอมตกเปนอัน ไรผล ทั้งเปนการสนับสนุนให
กรรมการบริหารพรรคกระทําการโดยวิธีการอันฉอฉล ยอมจะสงผลตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อยางรายแรง และมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหยุบพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ประกอบมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) กับใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒
จํานวน ๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยกาวหนา
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๔๘ มี กํ า หนด ๕ ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓ และใหยกคํารองในสวนที่ขอใหยุบ
พรรคประชาธิปตย ผูถูกรองที่ ๑

