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คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคมัชฌิมาธิปไตย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
อัยการสูงสุด ผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบ พรรคมัช ฌิ ม าธิ ปไตย ผูถู ก รอ ง เนื่อ งจากปรากฏต อนายทะเบี ย นพรรคการเมือ งวา ผู ถู กร อ ง
กระทําการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๑. คํารองและคํารองแกไขเพิ่มเติมของผูรอง สรุปความไดวา
๑.๑ เมื่อวัน ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
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คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงวาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ เมื่อวัน ที่ ๒๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามพระราชกฤษฎี กาใหมีการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจาก
เมื่อวันที่ ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเปน เวลา
ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว
นายสุนทร วิลาวัลย ไดบังอาจกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหนายอํานวย จันทรแขกหลา
ตัวแทน (หัวคะแนน) ของนายสุนทร วิลาวัลย ใหเงินแกนางชวนพิศ นันมา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
๔๐๐ บาท เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายสุนทร วิลาวัลย และผูถูกรอง หมายเลข ๑๕
อัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงดําเนินการ ดังนี้
๑.๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดสืบสวนสอบสวนโดยใหโอกาสนายสุนทร
วิลาวัลย ใหถอยคําพรอมมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวา
นายสุน ทร วิลาวัลย กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหน ายอํานวย จันทรแ ขกหลา
ใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหนายสุนทร วิลาวัลย อันเปนการฝาฝน
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๘ มี ผ ลให ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับนายสุน ทร วิลาวัลย
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทร วิลาวัลย เปนเวลาหนึ่งป
นับ แต วั น ที่ คณะกรรมการการเลือ กตั้ ง มีคํ า สั่ง และจัด ใหมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม โดยใหนายสุนทร วิลาวัลย ชดใชคาเสียหายเปนคาใชจาย
ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีน บุรี เขตเลือกตั้ง ที่ ๑ ใหม รวมทั้ ง
ใหดําเนินคดีอาญาแกน ายสุนทร วิลาวัลย และนายอํานวย จันทรแขกหลา และแจงความเห็นของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอน
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สิทธิเลือกตั้งพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอน
สิท ธิ เ ลื อกตั้ ง เห็น ว า ความเห็ น ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ที่ จะสั่ ง เพิก ถอนสิท ธิ เ ลื อกตั้ ง ของ
นายสุนทร วิลาวัลย ชอบดวยกฎหมาย และไมปรากฏขอเท็จจริงเปนประการอื่นวา คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
๑.๑.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคําวินิจฉัยที่ ๖๕/๒๕๕๑ ใหงดการประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของนายสุนทร วิลาวัลย เปนเวลาหนึ่งป นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง และจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม โดยใหน ายสุน ทร
วิลาวัลย ชดใชคาเสียหายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม รวมทั้งใหดําเนินคดีอาญาแกนายสุนทร วิลาวัลย และนายอํานวย จันทรแขกหลา
๑.๑.๓ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ซึ่งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน ไดรายงานผลสรุปวา แมนายสุนทร วิลาวัลย จะเปนรองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย
แตการกระทํา ผิดดั งกล าวเปน การกระทํ าสว นตัว ในฐานะผูสมั ครรั บเลื อกตั้ งแบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง
โดยหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น มิไดมีสวนรูเห็ น หรือปลอยปละละเลย หรื อ
ทราบถึงการกระทํานั้น แลวแตมิไดยับยั้งหรือ แกไข จึงไมเขาขายเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๑.๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดสงความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาใหความเห็นในประเด็น
ขอ กฎหมายวา กรณีผู ส มัค รรับ เลือ กตั้ง เปน กรรมการบริ หารพรรคการเมื องกระทํ าความผิ ดตาม
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พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิ กวุ ฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง เสียเอง จะถื อวา พรรคการเมือ งนั้ น
เปน ผูกระทําการตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หรือไม พรอมทั้งใหสงความเห็น ของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนใหนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ดวย
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็น
สรุปวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
กระทํา การอยางใดอยา งหนึ่ง อัน เป น การฝาฝน รัฐ ธรรมนูญ พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม” ดังนั้น
หากขอเท็จจริงเปนที่ยุติวาผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดเปนผูกระทํา
ความผิดเสียเองแลว จึงตองถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
วรรคสอง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตาม
พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ สรุป ว า
นายสุนทร วิลาวัลย ยังอยูในตําแหนงกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิด ซึ่งแมจะมีขอโตแยง
ของผูแทนผูถูกรองวา ขณะกระทําความผิด นายสุนทร วิลาวัลย ไดพนจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรค
เนื่องจากหัวหนาพรรคลาออกจากสมาชิกพรรคทําใหพน จากตําแหนงหัวหนาพรรค และความเปน
กรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะก็ตาม แตขอบังคับพรรคมัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐
วรรคหา ยังมีขอความที่ระบุตอไปวา “กรณีมีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ
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ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพรรคการเมือง
ซึ่งมีฐานะเปน นิติบุคคลยังคงสามารถดําเนินกิจการตอไปตามกฎหมายได ยอมตองถือวานายสุนทร
วิลาวัลย เปนกรรมการบริหารพรรคผูมสี วนรูเห็นกับการกระทําผิด ตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง และพระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนู ญวาด วยการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการได ม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง และตามความเห็น ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเห็นวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕ เทานั้น ไมอาจใชดุลพินิจในการเลือกที่จะแจงหรือไมแจงตอผูรอง ซึ่งตางจากบทบัญญัติ
มาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใหอํานาจ
ที่จะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมกไ็ ด
๑.๑.๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เห็นชอบ
ตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ใหแจงผูรองพรอมดวยหลักฐาน เพื่อดําเนินการตอไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
๑.๒ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ สงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
กรณีดังกลาวขางตนมาใหผูรองพิจารณาดําเนิน การยื่นคํารองเพื่อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
มัช ฌิ ม าธิ ป ไตย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ประกอบพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ดว ยการเลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๑.๓ ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว
เห็นวาพยานหลักฐานยังไมสมบูรณเพียงพอที่จะยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และมีหนังสือแจง
นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อตั้งคณะทํางาน ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตั้งคณะทํางาน โดยมี
ผูแทนจากนายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
และคณะทํางานดังกลาวไดประชุมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแลวไดขอยุติใหแจงตอนายทะเบียน
พรรคการเมืองเพื่อแจงผูรองใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

๑.๔ ผูรองจึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ พระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญวา ดวยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ โดยขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ดังนี้
๑.๔.๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง โดยนางอนงควรรณ เทพสุทิน
หัวหนาพรรค เนื่องจากนายสุนทร วิลาวัลย กรรมการบริหารพรรคและเปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ กระทําการ
อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
๑.๔.๒ ขอให ศ าลรัฐ ธรรมนูญมี คําสั่ งเพิ กถอนสิท ธิเลื อกตั้ งของหัว หนา พรรค
และกรรมการบริห ารพรรคผู ถูกร อง มี กํา หนดเวลาห าป นั บแตวัน ที่มี คําสั่ งใหยุบ พรรคผู ถูก รอ ง
โดยจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคตามบัญชีรายชื่อเอกสารทายคํารอง
หมายเลข ๒ ทั้งหมดหรือ จะเพิ กถอนสิทธิเ ลือกตั้ งของหัวหน าพรรคหรือ กรรมการบริหารพรรค
ที่เปน ผู มีสวนรู เห็น หรือปลอ ยปละละเลย หรื อทราบการกระทําของผูส มัคร มีผลใหการเลือกตั้ ง
มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็น เบื้องตนที่ศาลรัฐ ธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได หรือไม เห็นวา คํารองของผูรองนี้ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๙๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญ
วาดว ยวิธีพิ จารณาและการทํ าคําวิ นิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
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จึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของผูรองได และสงสําเนาคํารองและคํารองแกไขเพิ่มเติมใหผูถูกรอง
เพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
๓. ผูถูกรอ ง ยื่น คําชี้แ จงแกข อกลาวหา ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๑ โดยขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด รวม ๑๓ ขอ สรุปวา
๓.๑ ผูถูกรองเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ บัญญัติใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น หลักเกณฑทางกฎหมายทั้งปวงไมวาจะเปนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ๆ จะตองบัญญัติใหสอดคลองกับหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย มิฉะนั้นแลวจะทําใหกฎหมายเปนอุปสรรคตอระบอบการเมืองการปกครอง
ทําใหขาดความมั่น คงและสงผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิทางการเมืองอัน เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองและคุ ม ครองไว การบั ญ ญัติ ห ลั ก เกณฑ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง เปน การเกิน ความจําเปน
และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง และไมปรากฏวามีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ หรือมาตรา ๖๘ หรือมาตราใด
ไดใหอํานาจตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคการเมืองกรณีที่ใหถือวาเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ที่มีขอบเขตขยายกวางออกไปจากรัฐธรรมนูญทั้งองคประกอบของความผิดและการใหลักษณะขอเท็จจริง
ทางกฎหมายไดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
ผู ถู ก ร อ งจึ ง เห็ น ว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๓๗
จึงไมอาจใชบังคับไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ขอใหศาลยกคํารองของผูรอง
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๓.๒ ผูรองไมไดเปนผูแ สวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่รอง และไมไดยื่นคํารองให
ศาลมีคําสั่งใหนายสุนทร วิลาวัลย หรือผูถูกรองเลิกกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธีก ารซึ่ง มิไ ดเ ปน ไปตามวิ ถีท างที่บั ญญั ติไ วใ นรั ฐ ธรรมนู ญเสีย กอ น แตไ ดยื่ น คํ าร องเพื่ อให
ศาลมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองซึ่งเปนอํานาจดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ผูรองจึงไมมีอํานาจ
ที่จ ะยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลเพื่ อ ให วิ นิ จฉั ย มี คํ าสั่ ง ใหยุ บ พรรคผู ถู กร อ งได ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
ศาลจึงไมอาจรับคํารองไววินิจฉัยได
๓.๓ ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๒ อํานาจศาล ขอ ๑๗ ออกโดยเกินอํานาจอันไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา
และเป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ หมวด ๑๐ ศาล เนื่ อ งจากตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจ
ที่จะควบคุมความชอบดวยพระราชบัญญัติของการกระทําใด ๆ ซึ่งเปน อํานาจของศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครองแล ว แต กรณี ข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการทํ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๒ อํานาจศาล ขอ ๑๗ จึงไมมีผลบังคับใช ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจสั่งรับคํารอง
ของผูรองไวพิจารณาได
๓.๔ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไมมี อํ า นาจนํ า ขอ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญว า ด วยวิ ธี พิจ ารณา
และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชในการสั่งรับคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยไว
พิจารณาวินิจฉัยและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได เพราะพนระยะเวลาการบังคับใชตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐๐ วรรคหา เนื่องจากรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๐ วรรคหา บัญญัติใ หศ าลรัฐ ธรรมนู ญ
มีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธพี ิจารณาและการทําคําวินิจฉัยใชไปพลางกอน และบังคับใหตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ และการไมไดใชกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกโดยรัฐสภา
ยอมเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการดําเนินคดีในศาลของผูถูกรองที่ไมอาจไดใชวิธีพิจารณาของศาล
ที่ตราขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของประชาชน หรื อของรั ฐ สภาผูเ ปน เจ าของอํา นาจอธิป ไตย ทํ าให
ขอกําหนดดังกลาวไมอาจนํามาใชในการพิจารณาคดีของศาลได และผูถูกรองเห็นวาบทบัญญัติเรื่อง
ระยะเวลาดังกลาว มิใชเปนบทบัญญัติเรงรัดใหดําเนินการเหมือนเชนกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรของรัฐ
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ซึ่งแมลวงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไวก็เปน เรื่องเรงรัดใหดําเนินการเทานั้น แตการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดใหออกกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๐๐ วรรคหา
เปนเรื่องการใหสิทธิหรือคุมครองสิทธิของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่จะตองกระทําใหแลวเสร็จ
โดยขาดเสียมิได ศาลจึงไมอาจนําขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชในการพิจารณาและมีคําสั่งตามคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยได
๓.๕ ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๑๗ (๑๗) กําหนดใหศาลรับคํารองเฉพาะเรื่องใหยุบพรรคการเมืองที่ถือวากระทําตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๖๘ แตผูรองยื่นคํารองโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เทานั้น ผูรองมิไดอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ กรณี
ไมตองดวยขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗
(๑๗) ศาลไมมีอํานาจรับคํารองของผูรองไวพิจารณาวินิจฉัยได ขอใหมีคําสั่งยกคํารองของผูรอง
๓.๖ ตามคํารองของผูรองไมอาจรับฟงขอเท็จจริงไดวานายสุนทร วิลาวัลย ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย เขตเลือกตั้งที่ ๑ เปนผูกอ
สนับสนุน หรือรูเห็นเปน ใจใหน ายอํานวย จัน ทรแขกหลา เปน ผูจายเงินใหแ กนางชวนพิศ นัน มา
เพื่อจูงใจใหน างชวนพิศ นัน มา และผูมีสิทธิเ ลือกตั้งอื่น ลงคะแนนเสียงเลือ กตั้งใหแ ก น ายสุน ทร
วิลาวัลย และไมอาจรับฟงขอเท็จจริงไดวานายอํานวย จันทรแขกหลา เปนตัวแทนหรือหัวคะแนนของ
นายสุน ทร วิลาวัล ย ข อเท็จจริงตามคํารอ งจึงไมตองดวยรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง เมื่อไมมีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของ
บทบั ญ ญั ติ ดัง กล า ว จึ ง ไม ตอ งด ว ยรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ที่จะมีคําขอใหศาลมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยได และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
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ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ มีบทบัญญัติในสาระสําคัญแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ ที่ศาลตองใชวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการกระทําของนายสุนทร วิลาวัลย
และผูถูกรอง จึงไมอาจนํามาใชบังคับกับขอเท็จจริงตามคํารองได
๓.๗ ผลของคดีอาญาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรองทุกขดําเนินคดีกับนายสุนทร
วิลาวัลยและนายอํานวย จัน ทร แขกหลา เปน พยานหลักฐานสํา คัญที่ผูรองจะตอ งนําเสนอตอ ศาล
และศาลจํ า เป น ตอ งใช ประกอบการใช ดุล พิ นิ จ มี คํา สั่ ง ตามคํ า ร อ งของผู ร อง เมื่อ ผู ร อ งมิไ ด เ สนอ
พยานหลักฐานอันเปนผลของคดีอาญาดังกลาว จึงขอใหยกคํารองของผูรอง
๓.๘ ผู ถู ก ร อ ง เห็ น ว า บุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ไมวาจะเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรื อไม ย อมจะเป น บุ คคลคนเดี ยวกัน ไม ได เพราะคํ าว า “ผู ใ ด” ย อมหมายถึง กรรมการบริห าร
พรรคการเมืองที่ไดรูเห็น การกระทําของบุคคลอื่น ตามวรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ในสวนของวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองเกี่ยวโยงกัน
เพราะกฎหมายใชคํ าว า “ถา การกระทํ า ของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ” และคํา วา “กรรมการบริห าร
พรรคการเมืองผูใด” ยอมเปนบุคคลอื่นที่ไมใชผูกระทําตามวรรคหนึ่ง นายสุนทร วิลาวัลย ไดกระทําการ
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง
นายสุนทร วิลาวัลย ในฐานะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งเปนบุคคลเดียวกันจึงไมอาจ
กระทําการตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
วรรคสอง ได
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๓.๙ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ โดยเฉพาะหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ตามที่ผูรองกลาวอาง ไมอาจนํามาใชบังคับกับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคเพียงคนเดียว
เป น รายบุ ค คลและกระทํ า ในฐานะส ว นตั ว ได ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง คํารองของผูรองไมอาจรับฟงได
๓.๑๐ ขณะเกิดเหตุ นายสุนทร วิลาวัลย มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ผูที่ตองรับผิดจะตองกระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรคไมใชกระทําในฐานะสวนตัวหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
และในขณะกระทําความผิดจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะตีความใหรวมถึงผูรักษาการ
ในตําแหนงกรรมการบริหารพรรคดวยไมได ขอเท็จจริงจึงไมตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง
๓.๑๑ การจะมีคําสั่งใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยหรือไม เปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญโดยแท
ยอมตองพิจารณาถึงหลั กสัดสวนอัน เปน หลักการพื้น ฐานของการใชดุล พินิจตามกฎหมายมหาชน
เมื่อขอเท็จจริงยังไมปรากฏชัดวาผูกระทําเปนนายสุนทร วิลาวัลย และขอเท็จจริงยังไมยุติวาผูกระทํา
เปนหัวคะแนนของนายสุนทร วิลาวัลย หรือไม และนายสุนทร วิลาวัลย ผูสมัครรับเลือกตั้งจะรูเห็น
ในการกระทําผิดนั้น หรือไม จึงขอใหศาลไดพิจารณาถึงหลักสัดสวนและความหนักเบาแหงขอหา
มาประกอบการพิจารณาดวย โดยผูถูกรอง เห็นวายังไมสมควรยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
๓.๑๒ เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตั้งคณะทํางานขึ้นพิจารณาการใชดุลพินิจมีคําสั่ง
ไมยื่นคํารองของผูรองเพื่อใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยตอศาลรัฐธรรมนูญ คณะทํางานไมไดทําหนาที่
ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอตอผูรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ แตกลับสงใหผูรองรองตอศาลเพื่อ ใหพิจารณาวินิจฉั ย
เปน บรรทั ดฐานซึ่งเมื่อ คณะทํ างานไมมี พยานหลั กฐานเพิ่ม เติ ม ก็ ควรที่จ ะยุ ติเ รื่อ งไว ซึ่ง ผูร องเอง
ก็ ท ราบดี อ ยู แ ล ว ว า พยานหลั ก ฐานไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให ศ าลยุ บ พรรคมั ช ฌิ ม าธิ ป ไตยได ผู ร อ ง
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ยอมสามารถใชดุลพินิจใหความเปนธรรมกับบุคคลผูสุจริต ไมสงคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยชอบ
ผูถูกรองจึงเห็นวาคํารองของผูรองไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงไมมีอํานาจรับไวพิจารณาวินิจฉัย
๓.๑๓ ผูถูกรองและคณะกรรมการบริหารพรรคคนอื่น ๆ ที่มิใ ชน ายสุน ทร วิลาวัลย
ไมไ ดมีส วนเกี่ยวขอ งหรื อรูเ ห็น หรือมิ ไดป ลอยปละละเลย และเกี่ย วขอ งถึง การกระทํา ความผิ ด
ที่เกี่ยวของกับขอกลาวหานายสุน ทร วิลาวัลย แตอยางใด การดําเนิน กิจการของผูถูกรองที่ผานมา
อดีตหัวหนาพรรค อดีตเลขาธิการพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค และผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรคมีความขัดแยงและเกิดความไมลงรอยกันอยางรุนแรง จนทําใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ไมสามารถที่จะประชุมหรือปรึกษาหารือกันได สวนเรื่องที่นายสุนทร วิลาวัลย กระทําการใดจนเปนเหตุ
ถูกเพิกถอนสิทธินั้น คณะกรรมการบริหารพรรคยิ่งไมมีโอกาสที่จะไดรับรูทราบอยางแนนอน ขอให
ยกคํารองของผูรอง และไมยุบพรรคมัชฌิม าธิปไตยรวมทั้งไมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตยดวย
๔. กรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองไดยื่นคํารองขอเขาเปนคูกรณีฝายที่สาม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งรับคํารองดังกลาวเปนคําชี้แจงของผูเกี่ยวของตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔๔ และรวมไวในสํานวน
กอนที่ศ าลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยตามประเด็นแหงคดี มีประเด็น ที่ผูถูกรองโตแยง
เกี่ยวกับความมีผลบังคับ ใชของขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่วา ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจนําขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชในการสั่งรับคํารองของผูรองที่ขอใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยไวพิจารณา
วินิจ ฉัย และดํ าเนิน กระบวนพิจ ารณาต อไปได เพราะพน ระยะเวลาการบัง คับ ใช ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๓๐๐ วรรคหา และการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาไมตองดวยขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและ การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๗) นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๐
วรรคหา บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได
ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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โดยใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้และศาลรัฐธรรมนูญก็ไดออกขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชในการพิจารณาวินิจฉัยคดีและใชขอกําหนดดังกลาวในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
มาโดยตลอดและขอกําหนดดังกลาวในหมวด ๒ อํานาจศาล ขอ ๑๗ (๑๗) ก็เปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอํานาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง สวนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ขณะที่ทําการวินิจฉัยคํารองนี้ อยูในขั้นตอน
การพิจารณาในกระบวนการนิติบัญญัติ และระยะเวลาตามที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐๐ วรรคห า
ที่กําหนดใหตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาวใหแ ลวเสร็จภายในหนึ่งปนับ แต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญก็เปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหฝายนิติบัญญัติดําเนินการเทานั้น โดยไมไดมี
บทบัญญัติวาหากตราไมเสร็จภายในกําหนด ใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
ที่ศาลออกใชบังคับเปน อันสิ้นผลไปแตอยางไร ศาลรัฐธรรมนูญจึงยังใชขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีตอ ไปได
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารอง คํารองแกไขเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหา เอกสารประกอบ
คํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา รวมทั้งไดตรวจพยานหลักฐานของคูกรณีแลว เห็นวา คดีมีขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได กรณีไมจําเปนตองเรียกเอกสารหลักฐานอื่นตามที่คูกรณี
รองขออีก ศาลจึงงดการไตสวน ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๗ และเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคผูถูกรองหรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา
ประเด็นแหงคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิป ไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือไม
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คําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้ง
ของประเทศเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง
ดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชนเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง อันเปนวิธีการ
ที่นักการเมืองสวนหนึ่งใชกั น มานานจนเปน ความเคยชิ น แลวกลายเปน จุ ดเปราะบางทางการเมือ ง
ที่นักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดที่รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตย
ของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง และกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศ
เปนอยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอํานาจแลว ยอมใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้ง
ครั้งตอไปเพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมี
ที่สิ้นสุด
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกัน
และกําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามากอ ใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่น อยูในสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิป ไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นปญหาการกระทําความผิดของนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูก รอ ง นั้น ผ านกระบวนการสืบ สวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมาแลว อันเปนการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๓ อันเปนกระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
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ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดังกลาวได
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยไวแลววา นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว
อันเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลวนั้น เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้
และเปน ประเด็น ที่อยูใ นอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัยตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตั้ง ประเด็นขอเท็จจริง
เรื่องการกระทําของนายสุนทร วิลาวัลย เปน การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
หรือไม จึงถือเปนที่ยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการใด
ที่มิไดเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา
ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรั ฐ ธรรมนูญ นี้ต ามมาตรา ๖๘ และในกรณี ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ มีคํา สั่ง ให ยุบพรรคการเมือ งนั้ น
ก็ใ หเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลา ว
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวเด็ดขาดแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หากหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ ด
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แมตามคําชี้แ จงของผูถูกรองและคําแถลงการณของหัวหนาพรรคผูถูกรองจะยืนยัน วาพรรคการเมือง
หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค จะไมไดเปนผูกระทําก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา
จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการ
อันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคล
ที่จะเขารวมทํางานกับพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดสองไมใหคนของพรรคกระทําความผิดโดยมี
บทบัญญัติใหพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคจะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการบริหารพรรค
คนที่ไปกระทําความผิดดวย ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา ถาผูแทน
ของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไปกระทําการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น
แลวกอ ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูแ ทนหรือ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น ดวย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิไดคดีนี้จึงถือไดวา มีเหตุ
ตามกฎหมายที่ศาลจะตองวินิจฉัยวาสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
โดยที่ผูถูกรองเปนพรรคการเมืองอันเปนองคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยางที่ถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูถูกรอง ควรไดมาดวยความบริสุทธิ์ ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ผูถูกรองเปน หลัก มิใ ชไดม าเพราะผลประโยชนหรืออามิ สสิน จางที่เปน เหตุจู งใจผูมีสิทธิเลือกตั้ ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งให กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทําหนาที่ควบคุมดูแลผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่พรรคสง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคดวยกันเอง มิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ฝาฝนกฎหมาย แตนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองกลับใชวิธีการ
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อันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวา
ผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืน ยัน วาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่ น
ไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง
ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวา
เพียงรูเห็ น เปน ใจกั บผูอื่น เสีย อีก จึงย อมไมมีค วามจําเป น ที่จะตอ งใหหัวหนา พรรคหรือ กรรมการ
บริหารพรรคคนอื่นเปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป เพราะกรรมการบริหารพรรค
ที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิดดวย จึงเปนกรณี
ที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเปนผูกระทํา อันเปนไปตาม
หลักกฎหมายที่วาเมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้นยอมถูกหามไปดวย
ซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” ขออางของ
ผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
การที่นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีบทบาทสําคัญ
ในพรรค จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู
กระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทําความผิดเสียเอง อันเปนความผิด
ที่รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควร
ที่จะตองยุบพรรคผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผล
ในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก
ประเด็ น ที่ ผู ถู ก ร อ งอ า งว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ นั้น เห็นวา มาตรา ๑๐๓ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
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มิไดขัดหรือ แย งตอรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ แตเปน บทบัญญัติที่สอดคลองกัน พรรคการเมือ ง
เปน นิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ การสิ้ น สุ ด สภาพนิ ติ บุ ค คลของพรรคการเมื อ งจึ ง เป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
การยุ บ พรรคเป น การสิ้ น สุ ด สภาพของพรรคการเมื อ งประเภทหนึ่ ง ที่ เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได มิใชจํากัดเฉพาะกรณีที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเทานั้น
ประเด็น ที่ผู ถูกรอ งอางวา ศาลรั ฐ ธรรมนูญ ไมมีอํ านาจสั่งให ยุบพรรค แตมีอํ านาจสั่งให
เลิกกระทําการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสามเทานั้น เห็นวา การรองขอใหยุบพรรคตามคํารอง
ในคดีนี้เปนการรองขอใหยุบพรรคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
มิใ ชการรองขอใหยุบพรรคตามมาตรา ๖๘ เพียงลําพัง ศาลจึงมีอํานาจที่จะวินิจฉัยใหยุบพรรคได
โดยไมจําตองสั่งใหเลิกกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคสาม สําหรับการยื่นคํารองของผูรอง นั้น
เปนการยื่นคํารองตอศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕ และได ดําเนิน การมาโดยถู กต องตามครรลองแหง ขอ กํา หนดศาลรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทุกประการแลว จึงเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
สําหรับประเด็นที่ผูถูกรองอางวา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน หัวหนาพรรคไดลาออกตั้งแตวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ แลว จึงถือวากรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงแลว นั้น เห็นวา แมหัวหนาพรรค
จะลาออกทําใหกรรมการบริหารทั้งคณะตองพนจากตําแหนง แตตามขอบังคับของพรรคมัชฌิมาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐ วรรคหา กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เชน นี้
จึงตองถือวา นายสุนทร วิลาวัลย ยังคงมีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองอยูในขณะเกิดเหตุ
แมเปนเพียงผูรักษาการก็ไมทําใหฐานะเปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
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พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บั ญ ญั ติ ไ ว ว า ในกรณี ที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชนเดียวกัน บทบัญญัติดังกลาว
เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลมีคําสั่งใหยุบพรรคแลวจะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งรักษาการในตําแหนงดังกลาวอยูในขณะที่มีการกระทํา
ความผิดเปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของ
ที่อางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละคนมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย ฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ มิใชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมวา
กรณีจะเปน เชนใดก็ตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวก็มิอาจลบลาง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของในประเด็นนี้ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น
สวนประเด็นคําขอหรือคําโตแยงอื่นของผูถูกรอง นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็น
แหงคดีตามที่กลาวครบถวนแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยให
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมติ เ อกฉั น ท จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า ให ยุ บ
พรรคมัช ฌิ ม าธิป ไตย ผูถู กร อ ง เนื่อ งจากนายสุ น ทร วิ ล าวั ลย รองหั วหนา พรรคมั ช ฌิ ม าธิ ปไตย
และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิม าธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผ ล
ทําให การเลือกตั้งมิไ ดเปน ไปโดยสุจ ริตและเที่ ยงธรรม อัน เปน การกระทําเพื่อ ให ไดม าซึ่งอํ านาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตย
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และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งรักษาการในตําแหนงดังกลาวอยูในขณะที่กระทําความผิด
เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายชัช ชลวร

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายวสันต สรอยพิสุทธิ์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิป ไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็น วา ประเด็น ที่วานายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง ไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ตามอํานาจหนาที่ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
อัน เป น กระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ และตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายบัญ ญัติไ ว
ซึ่งตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใ หคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เปนที่สุด ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีดังกลาวได
เมื่อ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งไดวิ นิจ ฉัย ไว แ ล วว า การกระทํ าของนายสุ น ทร วิ ลาวัล ย
เปน การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๘ และขอเท็จจริงดังกลาว
เปนขอเท็จจริงเดียวกันกับประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้ ดังนั้น จึงตองถือเปนยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะทําใหการเลือกตั้ง
ของประเทศเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและบทลงโทษไว
อยางเครงครัดเพื่อไมใ หเกิดการซื้อสิทธิซื้อเสีย งอัน เปน ปญหาสําคัญของการเลือกตั้งและทําใหไ ด
ผูแทนราษฎรที่มิไดเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
จากการเขามาสูอํานาจและใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อหาผลประโยชนสําหรับตนเอง
และพวกพองและเตรียมไวสําหรับการซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไปอันเปนวัฏจักรที่วนเวียน
และกอใหเกิดความเสียหายแกระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอด
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
จึงบัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา หากมีการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งและปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดวา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แมในทางขอเท็จจริง
พรรคการเมื อง หัว หน า พรรคการเมื อง หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคจะไม ได เ ป น ผู ก ระทํา ก็ ต าม
รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ใ ห ถื อ ว า พรรคการเมื อ งเป น ผู ก ระทํ า อั น มิ อ าจใช ดุ ล พิ นิ จ วิ นิ จ ฉั ย เป น อย า งอื่ น ได
พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค จึงตองระมัดระวังคัดกรองผูสมัคร
มิใหกระทําความผิดดังกลาว
ดังนั้น เมื่อรัฐ ธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งของประเทศเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และถือวาการที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ อันมีเจตนารมณที่ถือวา
การทุ จริตการเลื อกตั้ งเป นเรื่องรายแรง เมื่ อนายสุ นทร วิลาวัลย เป นรองหั วหน าพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองกลับ ใชวิธีก ารอัน ผิดตอกฎหมายเพื่อ ใหตนเองไดรับการเลือกตั้ง และทําให
พรรคการเมืองผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชน
จากการกระทําดังกลาว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรงและนับวามีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมนั้น เห็นวา เมื่อนายสุนทร วิลาวัลย เปนรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
และเปนผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเสียเอง ยอมเปนที่ชัดเจนอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้น
มี เ จตนาที่ จ ะกระทํ า ความผิ ด จึ ง ย อ มไม มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งให หั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

บริหารพรรคการเมืองคนอื่นเปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป กรณียอมถือไดวา
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง แลว
ที่ผูถูกรองอางวา ศาลรัฐ ธรรมนูญไมมีอํานาจสั่งใหยุบพรรคการเมื อง แตมีอํานาจสั่งให
พรรคการเมืองเลิกกระทําการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสาม นั้น เห็นวา คดีนี้เปนการยื่นคํารอง
ขอให ยุ บพรรคการเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ มิ ใ ช
การรองขอใหยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๘ เพียงลําพัง ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจวินิจฉัย
ใหยุบพรรคการเมืองไดโดยไมจําตองสั่งใหเลิกการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคสาม ทั้งการกระทํา
ที่ถกู รองก็เปนความผิดสําเร็จเสร็จเด็ดขาดไปแลวอันไมอาจสั่งใหเลิกกระทําการไดอีกดวย
ที่ ผู ถู ก ร อ งอ า งว า นายประชั ย เลี่ ย วไพรั ต น หั ว หน า พรรคได ล าออกไปตั้ ง แต วั น ที่
๔ ธัน วาคม ๒๕๕๐ นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรค จึงพนจากตําแหนงแลว นั้น เห็นวา
ตามขอบังคับของพรรคผูถูกรอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐ วรรคหา กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหม ดังนั้น นายสุนทร วิลาวัลย จึงยังคงมีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
อยูในขณะกระทําผิด คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบ พรรคการเมือ งนั้ น ให เพิ กถอนสิท ธิ เลื อกตั้ง ของหั วหน าพรรคการเมื องและกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติดังกลาว
มิไดใหศาลใชดุลพินิจสั่งเปนอยางอื่นได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิอาจไมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองได กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูถูกรอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทํา
ความผิดเปนระยะเวลาหาป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายสุน ทร วิลาวัลย รองหั วหนาพรรคมัช ฌิมาธิ ปไตย กระทํ าความผิ ดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้ ง
ของประเทศเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง
ดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชน เพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง อันเปนวิธีการ
ที่นั กการเมืองส วนหนึ่งใช กั นมานานจนเปน ความเคยชิ น แล วกลายเป นจุ ดเปราะบางทางการเมื อง
ที่นักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดที่รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตย
ของประเทศไทยไม พั ฒนาไปสู ประชาธิ ปไตยอย างแทจริ ง และกอ ใหเกิ ดความเสียหายแกประเทศ
เปนอยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอํานาจแลว ยอมใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้ง
ครั้งตอไปเพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมี
ที่ส้นิ สุด

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึ งได กํ าหนดมาตรการป องกั น
และกําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามาก อให เกิดความเสื่ อมเสียทางการเมือง และเพื่อส งเสริมนั กการเมื องที่ ตั้งมั่ นอยู ในสุ จริตธรรม
ใหไดมโี อกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิ ลาวัลย รองหั วหนาพรรคมัชฌิ มาธิปไตย กระทําความผิ ดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา ประเด็นปญหาการกระทําความผิดของนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคผูถูกรองนั้น
ผานกระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแลว อันเปนการดําเนินการ
ตามรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด วยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ งสมาชิ กวุ ฒิ สภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ อันเปนกระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามอํานาจหนาที่
ที่กฎหมายกําหนดไว โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณี ดั งกล าวได ซึ่ งคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ได มี คํ าวิ นิ จฉั ยไว แ ล วว า นายสุ น ทร วิ ลาวั ลย
รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจ
ใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว อันเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลวนั้น เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้
และเปนประเด็นที่อยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตั้ง ประเด็นขอเท็จจริง
เรื่องการกระทําของนายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
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พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม จึงถือเปนที่ยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว
ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการใดที่มิไดเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดังกลาวได
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูใ ด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมื องนั้ น ก็ ใ หเพิ กถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหัวหน าพรรคการเมื องและกรรมการบริ หาร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิ ษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่ บัญญัติไวแลวว า
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หากหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด
มี ส ว นรู เ ห็ น หรื อปล อยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง การกระทํ า ผิ ด ของผู สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นั้ น แล ว
มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง หรื อ แก ไ ขเพื่ อ ให ก ารเลื อ กตั้ ง เป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม กฎหมายให ถื อ ว า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แมตามคําชี้แจงของพรรคการเมืองผูถูกรองและคําแถลงการณ
ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งจะยื น ยั น ว า พรรคการเมื อ ง หั ว หน า พรรคการเมื อ ง หรื อ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูถูกรอง จะไมไดเปนผูกระทําก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา
จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้เนื่องจาก
ความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการ
อันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคล
ที่ จะเข าร ว มทํ า งานกั บพรรคและคอยควบคุ ม ดู แ ล สอดส อ งไม ใ ห คนของพรรคกระทํ าความผิ ด
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โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมืองและผูบริหารพรรคการเมืองจะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการ
บริหารพรรคคนที่ไปกระทําความผิดดวย ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา
ถาผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไปกระทําการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงค
ของนิติบุคคลนั้น แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทํา
ของผูแทนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นดวย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได คดีนี้จึงถือไดวา
มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะตองวินิจฉัยวา สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
ประเด็นที่ผูถกู รองอางวา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุ คคลผู กระทําผิดตามวรรคหนึ่ ง และยื นยั นว า หัวหน าพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่ น
ไมมี สวนรูเห็ น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิ ไดยั บยั้งหรือแกไขเพื่ อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการ
บริหารพรรคเสียเอง ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีทั้งเจตนา
และการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยั บยั้งหรือแก ไขเพื่ อให การเลือกตั้ งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อี กตอไป เพราะกรรมการ
บริหารพรรคที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิดดวย
จึงเปนกรณีที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใช หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเป นผูกระทํ า
อัน เปน ไปตามหลั กกฎหมายที่ ว า เมื่ อกฎหมายหามกระทําสิ่ งชั่ วรายใดไว สิ่งที่ ชั่วร ายมากกวานั้ น
ยอมถูกหามไปดวย ซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น”
(the greater embraces the lesser. หรือ a fortiori logic) ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
การที่นายสุนทร วิลาวัลย เปนรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ยอมมี
บทบาทสํ าคั ญในพรรคของผู ถูกรอง จึ งเปน ผูมี หนาที่ต องควบคุ มและสอดสองดู แลให สมาชิ กของ
พรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู กระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทําความผิดเสียเอง
อันเปนความผิดที่รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุ
อันสมควรที่จะตองยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และ
เพื่อใหเกิดผลในทางยับยั้งปองปราม (deterrent effect) มิใหเกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็น ที่ผูถูกรองอางวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ขัดกับรัฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ นั้น เห็นวา มาตรา ๑๐๓ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๗ แตเปนบทบัญญัติที่สอดคลองกัน พรรคการเมืองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลของพรรคการเมือง
จึงเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด การยุบพรรคเปนการสิ้นสุดสภาพของพรรคการเมืองประเภทหนึ่งที่เปนไป
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได มิ ใ ช จํ า กั ด เฉพาะกรณี ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญเทานั้น
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจสั่งใหยุบพรรค แตมีอํานาจสั่งใหเลิก
กระทํ าการตามมาตรา ๖๘ วรรคสามเทานั้ น เห็น วา การรองขอใหยุบ พรรคตามคําร องในคดี นี้
เปนการรองขอใหยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๖๘ มิใชการรองขอให
ยุบพรรคตามมาตรา ๖๘ เพียงลําพัง ศาลจึงมีอํานาจที่จะวินิจฉัยใหยุบพรรคไดโดยไมจําตองสั่งใหเลิก
กระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคสาม สําหรับการยื่นคํารองของผูรอง นั้น เปนการยื่นคํารองตอศาล
ตามพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และ
ไดดําเนินการมาโดยถูกตองตามครรลองแหงขอกําหนดของศาลรัฐ ธรรมนูญทุกประการแลว จึงเปน
การดําเนินการตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
สําหรับประเด็นที่ผูถูกรองอางวา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน หัวหนาพรรคผูถูกรองไดลาออก
ตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ แลว จึงถือวากรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงแลวนั้น เห็นวา
แมหัวหนาพรรคจะลาออกทําใหกรรมการบริหารทั้งคณะตองพนจากตําแหนง แตตามขอบังคับของพรรค
ผูถูกรอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐ วรรคหา กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดยังคงตอง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
เชน นี้ จึงตองถือวา นายสุน ทร วิลาวัลย ยังคงมีฐ านะเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
อยูในขณะเกิดเหตุ แมเปนเพียงผูรักษาการก็ไมทําใหฐานะเปลี่ยนแปลงไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญ ญัติ ไว วา ในกรณีที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญมี คํา สั่ง ให ยุบ พรรคการเมือ งนั้ น ใหเ พิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนน ย้ําตรงกับมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชน เดียวกัน
บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองแลว
จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนง
อยูในขณะที่มีการกระทําผิดเปนเวลาหาป ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยง
ของผู ถู ก ร อ งและผู เ กี่ ย วข อ งที่ อ า งว า การเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคแตละคน
มีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลยฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็น วา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใ ชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
และไม วา กรณี จะเป น เช น ใดก็ต าม บทบัญ ญัติ ข องพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญดั ง กล า ว
ก็มิอาจลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของในประเด็นนี้ทั้งหมด
จึงฟงไมขึ้น
ดวยเหตุผ ลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย เนื่องจากนายสุนทร
วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติ ไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และ
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ซึ่งรักษาการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ในตําแหนงดังกลาวอยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๗ ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใ ดกระทําการ กอ หรือสนับสนุน ใหผูอื่น กระทําการ
อัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําให
การเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตาม
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบ พรรคการเมือ งนั้ น ให เพิ กถอนสิท ธิ เลื อกตั้ง ของหั วหน าพรรคการเมื องและกรรมการบริห าร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๒๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกา
เพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารองในกรณีที่ศาลฎีกา
มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมใ นเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้น
สิ้นสุดลง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวนรวม
ของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่
และผูบริหารทองถิ่น ดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสองใหยื่น ตอ ศาลอุทธรณ
และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
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ที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ หรือกระทําการตามที่รัฐ ธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจโดยวิธีการดังกลาว
(๒) กระทําการอันเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอัน อาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๑๐๔
มาตรา ๙๕ เมื่ อปรากฏต อนายทะเบี ยน หรื อเมื่ อนายทะเบี ยนได รั บแจงจากคณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมื องและไดต รวจสอบแลว เห็น ว าพรรคการเมือ งใดกระทํ าการตามมาตรา ๙๔
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควรก็ใ หยื่น คํารองเพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทน
จากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงให
อัยการสูงสุดเพื่อยื่น คํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหน ายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง
หากนายทะเบีย นเห็น สมควรจะใหระงับการดําเนิน การของพรรคการเมือ งซึ่งกระทําการ
ตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว
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ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอื่นใดในทํานองเดียวกัน
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารพรรคการเมื องผู ใ ดมีส วนร วม รู เห็ น หรื อปลอ ยปละละเลย หรือทราบถึ ง
การกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง
พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาด ว ยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร และ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนน
ใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้
(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ใหถือวาเปน ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
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มาตรา ๑๐๓ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนแลว
เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวาผูสมัครผูใดกอใหผูอื่น
กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลว
ไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาการกระทํานั้นนาจะมีผลให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัคร
ที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้น
แลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐ ธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง เพื่อเสนอคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง
ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง
ไม ว า เป น การกระทํ า ของผู ใ ด ถ า เห็ น ว า ผู ส มั ค รผู ใ ดหรื อ พรรคการเมื อ งใดจะได รั บ ประโยชน
จากการกระทํานั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหผูสมัครผูนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับ
หรือดําเนินการใด เพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผูนั้น
หรือพรรคการเมืองนั้นไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น พรรคการเมืองนั้นมีสวนรูเห็นในการกระทํานั้น
เวนแตผูสมัครหรือพรรคการเมืองนั้นพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว
มติ ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เพื่ อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลื อกตั้ง ตามมาตรานี้ ใ ห เ ปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เมื่อมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครผูใดหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ใ ดแล ว ให พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
ใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูนั้นดวย
ในการนี้ ใหถอื วาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวัน ลงคะแนนเลือกตั้งแตกอน
วันประกาศผลการเลือกตั้ง และผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูสมัครในการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับซึ่งจะเปน ผูไดรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหไดผูรับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
คดีตามคํารองมีปญหาที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง นายสุ น ทร วิ ล าวั ล ย รองหั ว หน า พรรคมั ช ฌิ ม าธิ ป ไตยและกรรมการ
บริ ห ารพรรคมั ช ฌิ ม าธิ ป ไตย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในการดําเนินกิจการหรือการกระทําตาง ๆ ของรัฐ ตองเปนไปโดยชอบ
ดว ยรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย และถู กตรวจสอบไดโ ดยศาล ตามหลัก นิติ ธรรม โดยบทบัญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญในเรื่องการใชอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น มาตรา ๑๙๗ ซึ่งเปนบททั่วไปได
บัญญัติไววา การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และผูพิพากษาและตุลาการ
มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และในสวนของอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนิน กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐ วิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค กรตามรัฐ ธรรมนูญ ซึ่ งเปน คดีที่อยูใ นอํานาจ
ของศาลปกครอง รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๒๓ ได บั ญ ญั ติ ย กเว น อํ า นาจของศาลปกครองไว ว า
อํานาจศาลปกครองดังกลาวไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใชอํานาจ
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐาน
ในคําวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๔๖ ดวยวา การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวน
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เพื่อหาขอเท็จ จริงและวินิจฉั ยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแ ยง ที่เกิดขึ้น ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔๔
วรรคสอง ซึ่งเปนกรณีการใชอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่ น หรือผูบริห ารทองถิ่น เปน ลักษณะของการใช อํานาจหนา ที่
ตามรัฐ ธรรมนูญ อัน มีผ ลใหการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไ ดใ ชอํานาจหนา ที่
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ถือเปนยุติ
และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวในมาตรา ๒๓๖
วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งมีสาระสําคัญอยางเดียวกันกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓)
สําหรับในกรณีการควบคุมและตรวจสอบใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ เปนบทบัญญัติสําคัญ
ที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรทางบริหารตามรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา
ซึ่งเปนองคกรตุลาการและใชอํานาจตุลาการ เปนองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด แยกไดเปน ๒ กรณี
คือ กรณีแรก เปนกรณีกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญบัญญัติใ หคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ที่สุด และกรณีที่สอง เปนกรณีที่มี
การประกาศผลการเลือกตั้งแลว หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น วา ควรใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
สําหรับคดีตามคํารองนี้ เปน กรณีกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖๕/๒๕๕๑ ใหงดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทร วิลาวัลย เปนเวลาหนึ่งป
นับ แตวัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง และใหจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม โดยใหน ายสุนทร วิลาวัลย ชดใชคาเสียหายตามจํานวน
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ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรีรายงานคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม รวมทั้งใหดําเนินคดีอาญาแกนายสุนทร
วิลาวัลย และนายอํานวย จันทรแขกหลา เนื่องจากไดสืบสวนสอบสวนไดความวา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายสุนทร วิลาวัลย ไดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหนายอํานวย
จันทรแขกหลา ตัวแทน (หัวคะแนน) ของนายสุนทร วิลาวัลยใหเงินแก นางชวนพิศ นันมา ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ บาท เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายสุนทร วิลาวัลย ซึ่งเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีน บุ รี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๗ และพรรคการเมืองผูถูกรอง หมายเลข ๑๕ อันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงความเห็นพรอมสํานวน
การสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๑๐๕ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเห็น วา ความเห็น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทร วิลาวัลย ชอบดวยกฎหมาย
และไมปรากฏขอเท็จจริงเปนประการอื่นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
ดังนั้น คดีตามคํารองนี้จึงรับฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรค
ซึ่งเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง กระทําความผิดอัน เปน การฝาฝน พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงถือเปนที่ยุติ
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการใดที่กรณีมิไดเปนไปตาม
ขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
ในเนื้อหาและดุลพินิจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิ จารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ บั ญญั ติ ใ ห สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรเปน ผูแ ทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยูใ นความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือ
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ความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน และกอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิญาณตน
ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรดวยถอยวาจา “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ซึ่งเปน การยืน ยัน ใหเห็น วา รัฐ ธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตอยางแทจริง จึงไดกําหนดมาตรการ
และกลไกตาง ๆ เพื่อเปน หลักประกัน วาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย สําหรับในสวนของการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไวในมาตรา ๒๓๗
วรรคหนึ่ง วา ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
และบัญญัติไวใ นวรรคสอง วา กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ อันเปนการกระทําความผิดที่มีความผิดรายแรงในลักษณะเชนเดียวกับ
การกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามที่รัฐ ธรรมนูญ บัญญัติไ วใ นมาตรา ๖๘ ซึ่งอาจถูกศาลรัฐ ธรรมนูญสั่ง ยุบพรรคการเมือ ง และ
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาป
นับ แตวัน ที่มีคํา สั่งใหยุบพรรคการเมืองดวย และในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใ ดกระทําการ ก อ
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หรื อ สนั บ สนุ น ให ผู อื่ น ให เสนอให สั ญ ญาว า จะให หรื อ จั ด เตรี ย มเพื่ อ จะให ท รั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ไดแ กผู ใ ด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสีย ง
เลือ กตั้ง ให แ กต นเอง หรื อผู สมัค รอื่ น หรือ พรรคการเมือ งใด ยอมเป น ความผิ ดตามมาตรา ๕๓
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทลงโทษไวในมาตรา ๑๓๗ วา ตองระวางโทษจําคุก
ตั้ง แต ห นึ่ ง ป ถึ ง สิ บ ป และปรั บ ตั้ง แต ส องหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท และให ศ าลสั่ ง ให เ พิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปดวย
เมื่อพิเคราะหถึงเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวแลว เห็นวา พรรคการเมืองเปนที่รวมของคณะบุคคล ที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เพื่ อ สร า งเจตนารมณ ท างการเมือ งของประชาชนตามวิ ถี ท างการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงที่จะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และมี การดํ าเนิน กิจกรรมในทางการเมื องอย างตอเนื่ อง โดยมี หัวหน าพรรคการเมื องและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบรวมกัน ในการดําเนิน กิจกรรมของพรรคการเมือ งใหเปน ไป
โดยชอบดวยกฎหมาย ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ดั ง นั้ น พรรคการเมื อ งจึ ง เป น สถาบั น หลั ก
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนจะตองเปน ผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ที่แสดงออกในการเลือกตั้ง โดยปราศจากการใชอิทธิพลหรือการชักจูงดวยการเสนอใหทรัพยสิ น
หรือประโยชนอื่น ใดอัน อาจคํานวณเปน เงิน ได การที่ กรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทํ าการ
หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งดวยวิธีการใหทรัพยสิน อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น
ยอมไมอาจดํารงสถานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และไมอาจปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจในการปกครอง
ประเทศในฐานะสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน ข องประเทศ
และประชาชนได เมื่ อรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญั ติใ ห หัว หนา พรรคการเมือ ง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
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ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน
จึงมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการปองกัน ยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม โดยไมผลักภาระใหเปนหนาที่ของรัฐแตเพียงฝายเดียว และแมวาตนเองมิไดเปนผูกอ
ใหกระทําความผิดก็ตาม ความสุจริตของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น ที่มิไดกระทําผิดดว ย
ก็ไมอาจเปนขออางเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบรวมกันได การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งร วมกัน รับ ผิดชอบในการควบคุม ดูแ ลการเลื อกตั้ง ให เป น ไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ก็ถือเปนความรับผิดชอบทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
รวมกัน ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนการลงโทษทางการเมือ งที่ ใ ช บังคั บกั บกรรมการบริหารพรรคการเมือ ง
ที่มิไดรวมกระทําผิดใหรวมรับผิดชอบดวย อัน เปน การจํากัดหรือตัดสิทธิทางการเมือง บทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไว
อยางชัดแจง โดยมีวัต ถุประสงคหลั กเพื่อกําหนดหนาที่ และปองปรามใหหัวหนาพรรคการเมือ ง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนปฏิบัติหนาที่ชวยรัฐควบคุมและดูแลการเลือกตั้งใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหบรรลุผล สําหรับในสวนของหลักการเรื่องการจํากัดหรือตัดสิทธิทางการเมือง
ซึ่งเปนความรับผิดชอบรวมกันเชนวานี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดนําหลักการมาใชในกรณีตาง ๆ
มากอนแลว ตัวอยางเชน กรณีที่สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทั้งคณะ
ที่มิ ไ ด ถู ก อภิป รายไม ไว ว างใจและมิ ไ ด ก ระทํ า การตามญั ต ติ ไ ม ไว ว างใจก็ต อ งรั บ ผิ ดชอบร ว มกั น
และตองพนจากตําแหนงดวย ตามนัยมาตรา ๑๘๒
เมื่อ คดีต ามคํ าร องนี้ รับฟ งข อเท็ จจริ งเปน ยุ ติวา ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
อั น เป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเมื่ อ วั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๐ นายสุ น ทร วิ ล าวั ล ย รองหั ว หน า
พรรคการเมือง ผูถูกรอง ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง เปนผูกระทําความผิดเสียเอง
และพรรคการเมืองผูถูกรองไดรับประโยชนจากการเลือกตั้งโดยตรง อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ จึงมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองผูถูกรอง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทําใหการเลือกตั้งเปน เพียงแบบพิธีในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เปนชวงจังหวะเวลาและเปนกระบวนการ
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ทางการเมืองที่มีความสําคัญยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปน การเปดโอกาส
อยางกวางขวางที่สุดแกประชาชนที่จะไดรวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทาง
ทางการเมือง และคัดสรรผูแ ทนเขามาทําหนาที่ทั้งในฝายนิติบัญญัติแ ละฝายบริหารใหเปน ไปดวย
ความบริสุทธิ์และยุติธรรม อีกทั้งทุกพรรคการเมืองตางก็ไดทราบถึงผลรายอันเกิดจากการฝาฝนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๓๗ แลววาเปนบทบัญญัติพิเศษที่กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมาย
ใหกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมดูแลใหการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ของตนให เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม และต อ งร ว มรั บ ผิ ด ในผลแห ง การกระทํ า ดั ง กล า ว
ของหัว หน าพรรค หรือ กรรมการบริห ารพรรคการเมือ งด วย เมื่ อข อเท็จ จริ งรั บฟ งเปน ยุติ แ ล วว า
นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรอง ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
เปนผูกระทําความผิดเสียเอง ทําใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรอง
ไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนความผิดที่เปนอันตรายรายแรงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามมาตรา ๖๘ สวนขอโตแ ยงของผูถูกรองที่วา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตอง
เปน บุคคลคนละคน กั บบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยื นยัน วาหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองคนอื่น ไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิด
ตามวรรคหนึ่งเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองเสี ยเอง ยอมเปน ที่ ประจักษ ชัดอยูใ นตัวแลวว า
กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนนั้นมีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก
จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น
เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป เพราะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กระทําผิด
ตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะกระทําความผิดดวย จึงเปนกรณี
ที่รายแรงกวา กรณีบุค คลอื่น ที่มิใ ชหั วหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือ งเปน ผู กระทํ า
อัน เปน ไปตามหลักกฎหมายที่วา เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้น
ยอมถูกหามไปดวยขออางของพรรคการเมืองผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
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การที่น ายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถู กร อ ง กระทํ าการดั งวิ นิ จฉั ย นั้น แสดงให เห็ น ถึ ง การไม เคารพยํา เกรงต อกฎหมายบ านเมื อ ง
หากแตมุ งประสงคเ พีย งดํา เนิ น การในทุก วิถี ทาง เพื่ อใหไ ดม าซึ่ งอํ านาจในการปกครองประเทศ
นอกเหนือไปจากครรลองที่กําหนดไวในรัฐ ธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตลอดจน
บทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของจนยากที่หาอุดมการณอันแทจริงของพรรคใหเกิดความมั่นใจแกประชาชน
โดยรวมว าเมื่อ เป น รั ฐ บาลมีอํ านาจบริ หารราชการแผ น ดิ น แลว จะดํา เนิ น การปกครองโดยสุ จริ ต
ไมประพฤติมิชอบหรือบริหารราชการแผนดินโดยแอบแฝงไวซึ่งผลประโยชนของตนเองและพวกพอง
ดังนั้น พรรคการเมืองผูถูกรองจึงตองรับผลในการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และไมอาจดํารงความเปน พรรคการเมือง
ที่จะสรางสรรค และจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมได
อีกตอไป กรณีจึงมีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามที่บัญญัติไว มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๖๘
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด
มีสวนรวมรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไข
การกระทําดัง กลาว ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่ งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของหั วหนาพรรคการเมือง และ
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งนั้ น มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํา สั่ ง ให ยุบ พรรคการเมื อ ง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงเปน บทบังคับเด็ดขาด โดยมิไดใหอํานาจ
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ดุลพินิจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเปนอยางอื่น และเปนบทบัญญัติพิเศษที่ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ
สั่ง เพิ กถอนสิ ทธิ เลื อ กตั้ งของหั วหนา พรรคการเมือ ง และกรรมการบริ หารพรรคการเมื องทุก คน
มีกํา หนดห าป นับ แตวั น ที่ มีคํ าสั่ งใหยุบ พรรคการเมือง ดัง นั้น เมื่อ ศาลรั ฐ ธรรมนูญ วินิ จฉั ยใหยุ บ
พรรคการเมื องผูถู กร องแล วจึ งต องสั่ งเพิ กถอนสิ ทธิเลื อกตั้งของหั วหน าพรรคการเมืองและกรรมการ
บริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งมี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ งด ว ย
โดยไมอาจใชดุลพินิจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองบางคนได
ส ว นประเด็ น คํ า ขอหรื อ คํ า โต แ ย ง อื่ น ของพรรคผู ถู ก ร อ ง นั้ น เมื่ อ ได วิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดไวตามที่กลาวครบถวนแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยให
ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา สมควรใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย และใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งรักษาการ
ในตําแหนงดังกลาวอยูในขณะกระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยกระทําความผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง ปญหาวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมนั้น ไดผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยวา นายสุน ทรฯ กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน
หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให นายสุนทรฯ
อันเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ
มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๘ มีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีน บุรี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับนายสุนทรฯ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ของนายสุน ทรฯ เปน เวลาหนึ่งปนั บ แตวัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมี คําสั่ง ทั้ง นี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงความเห็นดังกลาวพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการ
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ตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๑๐๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเห็นวา
ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทรฯ ชอบดวยกฎหมาย
และไมปรากฏขอเท็จจริงเปนประการอื่นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีคําวินิจฉัยที่ ๖๕/๒๕๕๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
นายสุนทรฯ เปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
คํา วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ก อ นการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวาใหเปน ที่สุด ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือลบลางคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องนี้ได ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงตองฟงเปนยุติ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิ จฉัยไว แ ลววา นายสุน ทรฯ กอ ให ผูอื่น กระทํา สนับสนุ น
หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหนายสุนทรฯ
อันเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทรฯ เปนเวลาหนึ่งปนับแตวัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแลว
ประเด็นที่สอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”
ดังนั้นกรณีของนายสุนทรฯ จึงเขาขายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง
ปญหามีวา กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทําความผิดดังที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง เสียเองจะถือวาพรรคการเมืองนั้นเปนผูกระทํา
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง หรือไม
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รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ ด
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึ งการกระทํานั้น แลว มิ ไดยับยั้งหรือ แกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘
และในกรณีที่ศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง”
ผูถูกรองอางวา การกระทําของนายสุนทรฯ เปนการกระทําในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งเทานั้น
ไมไดกระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรค แตแทที่จริงแลวนายสุนทรฯ ก็เปนทั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
และกรรมการบริหารพรรคดวย ตองถือวานายสุน ทรฯ กระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรคดวย
ไมสามารถแยกออกจากกันได
ผูถูกรองอางวา คําวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมใ ชคนเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้ง
ยืนยัน วาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทํานั้น แลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ซึ่งผูรองเองก็รับวาไมมีขอมูลใดในสํานวนที่จะชี้วา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ จึงเชื่อวาคงไมมีหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ ดังอาง
อยางไรก็ดี เห็นวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ่งคนใดก็ได เพราะหากตีความวา
“กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” หมายความวาตองเปนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นที่ไมใช
คนเดีย วกับ กรรมการบริห ารพรรคผู ก ระทํ า ผิด แลว ผลก็ จะเปน ว า ในกรณีที่ ผู สมั ค รรับ เลือ กตั้ ง
เปนสมาชิกพรรคที่ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค จะตองมีกรรมการบริหารพรรค ๑ คน มีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ แตใ นกรณีที่ผูสมัค รรับเลือกตั้งเปน กรรมการบริหารพรรคดวยตองมี
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กรรมการบริหารพรรคอีกคนหนึ่ง รวมเปน ๒ คน มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ เทากับ
เป น การเพิ่ ม เติ ม องค ป ระกอบของการกระทํ า ความผิ ด ทั้ ง ๆ ที่ ทั้ง สองกรณี ค วรมี อ งค ป ระกอบ
เชนเดียวกัน ขออางของผูถูกรองจึงเปนขออางที่ไมชอบดวยเหตุผล
อันที่จริงแลว กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ บัญญัติไว กลาวคือ มีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิก
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และเมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ก็มีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําให
การเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรคเปน ผูกระทํา
ความผิดเสียเอง กรณีจึงเปนการรายแรงยิ่งกวาการมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเสียดวยซ้ํา
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไดวางขอสันนิษฐานทางกฎหมายเด็ดขาด โดยใชคําวา
“ใหถือวา” ซึ่งหมายความวาตองฟงยุติเปนอยางนั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดเปนผูกระทําการอันฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเองแลว จึงเปนกรณีที่ตองถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ การที่
นายสุนทรฯ รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ควบคุมไมใหผูซึ่ง
พรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง อาจทํ า ให ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
กระทําความผิดเสียเอง นับวาเปนการกระทําที่รายแรงและเปนภัยตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
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ประเด็นที่สาม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง มีบทบัญญัติในทํานองเดียวกับมาตรา ๖๘
วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่บังคับวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองแลวจะตองเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวในขณะที่กระทําความผิด
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ไมไดเปนบทที่ใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจได
จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย เนื่องจากนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรค
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อันเปน การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนูญ และใหเ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งของหั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห าร
พรรคมัช ฌิม าธิปไตยในขณะกระทําความผิด เปน เวลาหาปนับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรค ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
อัยการสูงสุดผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยผูถูกรอง
เนื่องจากนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ซึ่งเปนผูสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กระทําการอันเปน
การฝาฝนรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุ ฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ซึ่ง มีผ ลทํา ใหก ารเลือ กตั้ งมิไ ดเ ปน ไปโดยสุ จริ ต
และเที่ยงธรรม กับขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัชฌิมาธิปไตย มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ไดตรวจคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว คดีคงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยดังนี้
ประเด็น ขอแรก นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตย กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นขอที่สอง มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
ประเด็นขอที่ส าม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตอง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็น ขอแรก นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตย กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม จากคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๖๕/๒๕๕๑

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวนสี่ในหาของจํานวนกรรมการการเลือกตั้ง
มาประชุมมีความเห็นวา ขอเท็จจริงที่ไดจากหลักฐานทั้งพยานบุคคลและธนบัตรของกลาง มีพฤติการณ
ที่เชื่อไดวานายสุน ทร ผูถูกกลาวหากอ ใหผูซึ่งกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็น เปน ใจใหน ายอํานวย
จันทรแขกหลา ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผูถูกกลาวหาใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูถูกกลาวหา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งการกระทํานั้ น มีผลใหการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกกลาวหามิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวรับฟงขอเท็จจริงเปนอันยุติไดวานายสุนทร กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งวุฒิสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๐ จะฟงขอเท็จจริงเปนอื่นมิไดเพราะคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนที่สุด ไมอาจนําสืบเปลี่ยนแปลงเปนอื่นได ดังนั้นการที่ผูถูกรองจะขอนําสืบไดสมเพื่อหักลางขอเท็จจริง
ในประเด็นขอนี้จึงมิอาจกระทําได จึงตองรับฟงวานายสุนทร วิลาวัลย กระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ จริง
ประเด็นขอที่สองมีวา มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม เห็นวา นายสุนทร
ดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย เปนกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แบบแบงเขต หมายเลข ๗ กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒)
อันเปนเหตุใหอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได มีขอพิจารณาตอไปวาสมควรยุบพรรค
มัชฌิมาธิปไตยหรือไม เห็นวา นายอํานวย ตัวแทน (หัวคะแนน) ของนายสุนทร พูดวาจะนําเงินมาให
นางชวนพิศ นันมา พรอมชักชวนใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายสุนทร ผูสมัครแบบแบงเขต
หมายเลข ๗ และผูสมัครแบบสัดสวน พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายเลข ๑๕ ดังนั้นการที่นายสุนทร
กระทําการดังกลาว เพื่อตนเองและเพื่อพรรคมัชฌิม าธิปไตยในคะแนนแบบสัดสวนหมายเลข ๑๕
การเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้เปนการแบงเขตพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัดและใหแตละกลุมจังหวัด
เป น เขตเลื อ กตั้ง โดยแต ล ะเขตเลื อ กตั้ ง มี จํ านวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรได สิ บ คน การเลื อ กตั้ ง
แบบสัดสวน จะมีผ ลไปทั้งกลุมจังหวัดมิไดมีผลเพียงจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด มิไดมีผลเฉพาะผูสมัคร
รับเลือกตั้ง มีผลตอผูสมัครคนอื่น มีผลถึงพรรคการเมืองทุกพรรค เพราะจะนําคะแนนที่แตละพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ไดรับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละพรรคการเมือง
เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับ
และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณไดเรียง
ตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ดังนั้นการที่นายสุนทร ขอใหผูลงคะแนน
เลือกตั้งลงคะแนนใหตนเอง และลงคะแนนใหพรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายเลข ๑๕ ในแบบสัดสวน
จึงเปน การกระทํ าเพื่ อพรรคมัช ฌิม าธิป ไตยโดยตรง เปน การกระทํ าในนามพรรคมัช ฌิม าธิป ไตย
ยอมมีผลผูกพันตอพรรคมัชฌิมาธิปไตย แมผูบริหารหรือกรรมการบริหารพรรคอื่นจะมิไดมีสวนรวม
รูเห็นดวยก็ตาม ก็ตองมีผลผูกพันตอการกระทําของรองหัวหนาพรรค ในฐานะกรรมการบริหารพรรคได
กระทําไป ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเห็นสมควรใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยผูถูกรอง
ประเด็นขอสุดทายที่วา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติทํานองเดียวกันวา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติบังคับไวเลยวา หากศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จะใชดุ ล ยพิ นิ จเป น อื่ น ไม ไ ด ตอ งเพิ ก ถอนสิท ธิ เ ลือ กตั้ง มี กํา หนดเวลาหา ป นับ แตวั น ที่มี คํ าสั่ ง ให
ยุบพรรคการเมืองสถานเดียว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕
และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ดวยเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและผูบริหารทองถิ่น
แลวแตกรณี เปนไปดวยความสุจริตเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๕ จึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ผูควบคุมและดําเนิน การจัดหรือจัดให
มีก ารเลื อ กตั้ง ฯ ให เ ป น ไปโดยสุ จ ริต และเที่ ย งธรรม คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มีอํ า นาจหน า ที่
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้
มีจุดประสงคมุงหมายที่สําคัญอยูประการหนึ่งที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ใหเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม ปองกันการทุจริต
การเลือกตั้งดวยวิธีการใชเงิน หรือทรัพยสิน อื่น ใด ซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ของประชาชน เพื่อใหไดรับ
การเลือกตั้งอันเปนวิธีการที่ทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือไดวาเปนการกระทําที่ผิดรายแรง
ทํา ให ก ารเมือ งและประชาธิ ป ไตยของประเทศไม พั ฒ นาไปสู ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอย า งแท จ ริ ง
เปน วงจรชั่วราย เมื่อนักการเมืองผูทุจริตใชเงิน หรือทรัพยสินซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ของประชาชนและ
ไดรับการเลือกตั้งเขาสูตําแหนง ยอมเปนธรรมดาที่นักการเมืองผูนั้นจะตองใชอํานาจแสวงหาประโยชน
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โดยมิชอบดวยการทุ จริตฉอราษฎรบังหลวง เพื่อกอบโกยเอาเงิน ทองและทรัพยสิน ที่ตนไดลงทุ น
ไปกลับคืนเปนเรื่องธรรมดา การเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงมิไดรับการพัฒนาไปสู
ระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทั้งที่ประเทศไทยไดปลูกฝงระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลาชานานแลว
แตการพัฒนาทางดานการเมืองยังไมมีวิวัฒนาการที่จะนําไปสูความดีงาม ความถูกตอง แตอยางใด
นักการเมืองควรจะเปนบุคคลตัวอยางที่ใหความรูแกประชาชน ในทางที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย
มิใ ชเปน ผูชักจูงใหประชาชนหลงผิดดวยวิธีการซื้อสิทธิ ขายเสียงและเลือกตนเขาสูตําแหนงเชน นี้
การเมืองไทยก็ไมมีทางที่จะพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูใ นสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงวางบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไวอยางเขมงวด
ประเด็นที่ ๑ นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิป ไตยและกรรมการบริหาร
พรรคมัช ฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา การกระทําความผิดของนายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตยนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลวมีคําวินิจฉัยวานายสุนทร
วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่น
ใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหไปลงคะแนนเลือกนายสุนทร วิลาวัลย เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่ง มี ผ ลทํา ให ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ดเ ป น ไปโดยสุ จริ ต และเที่ ย งธรรม จึง ให เ พิก ถอนสิท ธิ เ ลื อกตั้ ง ของ
นายสุนทร วิลาวัลย โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวเปนที่สุดตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ ศาลรัฐ ธรรมนู ญจึง ไมมีอํ านาจที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังกลาวไดแ มนผูถูกรองจะไดยื่น คําชี้แจงแก
ขอ กลา วหาในประเด็ น ว า พรรคและผู บ ริห ารพรรคมิ ได รู เห็ น เป น ใจในการทุ จ ริต เลือ กตั้ง ร วมกั บ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

นายสุ น ทร วิ ล าวั ล ย หรื อ นายสุ น ทร วิ ล าวั ล ย จ ะได ก ระทํ า ทุ จ ริ ต ต อ การเลื อ กตั้ ง หรื อ ไม ก็ ต าม
ศาลรัฐธรรมนูญก็มิอาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยการกระทําผิดของนายสุนทร วิลาวัลย ไดอีก ขอเท็จจริง
ในประเด็นนี้จึงตองฟงยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งถือเปนที่สุดดังกลาว
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคผูถูกรอง หรือไม
เห็ น ว า ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บั ญญั ติไ วเ ปน การเด็ด ขาดว า ถ า มี
การกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น
ใหเ พิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหัว หน าพรรคการเมือ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งดั งกลา ว
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวเปนขอยุติแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อ
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
เมื่อขอเท็จจริงในประเด็นขอที่ ๑ ฟงเปนยุติวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยนั้น
เปนกรรมการบริหารพรรคกระทําความผิดเสียเอง แมหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
จะมิไดรวมกระทําผิดหรือรูเห็นเปนใจดวยก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปนการกระทําผิดของพรรคการเมือง
จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได เมื่อกฎหมายบัญญัติ
ใหผูบริหารพรรคทุกคนตองรวมกันรับผิดตอการกระทําที่เกิดขึ้นไมวาผูบริหารพรรคจะกระทําเพียงคนเดียว
หรือ หลายคนก็ตาม เมื่อกอ ใหเกิดความเสียหายก็จะตองรวมกัน รับผิดและถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทํา ผิด ตอ กฎหมายเลื อกตั้ง ดว ย การที่น ายสุน ทร วิ ลาวัล ย รองหัว หน าพรรคมั ช ฌิ ม าธิป ไตย
มีบทบาทสําคัญในพรรคของผูถูกรอง จึงเปนผูที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมือง
ที่ตนบริหารอยู กระทําการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับมาเปนผูกระทําความผิด
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เสียเอง อัน เปนความผิดรายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
กรณี จึงมีเหตุอันสมควรที่จะตองยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมือง
ที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผลในการยับยั้งมิใหเกิดกรณีกระทําผิดทุจริตดวยการซื้อสิทธิ ซื้อเสียงเชนนี้อีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชนเดียวกัน
บทบัญญัติดังกลาว เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคแลวจะตอง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนง
อยูในขณะที่มีการกระทําผิดเปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยงของ
ผูถูกรองและผูเกี่ยวของที่อางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคแตละคนมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลยฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ซึ่งมีหลักการวาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองไปพรอมกัน ดวย จะสั่ งเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้ง เฉพาะผูบริหาร
พรรคการเมืองรายใดรายหนึ่งที่กระทําผิดโดยเฉพาะหาไดไม
เห็นวาหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะกระทําผิดทั้งคณะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยของศาลนี้
สวนขอตอสูของผูถูกรองที่เปนประเด็นอื่นนอกจากนี้ เห็นวาไมจําเปนตองวินิจฉัยเพราะไมมีผล
ทําใหคําวินิจฉัยดังกลาวขางตนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ผูถูกรอง เนื่องจากนายสุนทร
วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
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ซึ่งสมาชิกวุ ฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผ ลทํา ใหการเลื อกตั้ง มิไดเ ปน ไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งรักษาการในตําแหนงดังกลาว
อยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็น ที่ ๑ นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิม าธิปไตยกระทําความผิดตาม
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิการเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ไดพิจารณาแลว เห็นวา ขอเท็จจริงตองรับฟงเปนยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปนที่สุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง วา นายสุนทร วิลาวัลย ไดกอใหผูอื่นกระทํา
สนับ สนุ น หรือ รูเ ห็น เปน ใจให บุค คลอื่น แจกเงิ น แกผู มีสิ ทธิล งคะแนนเลื อกตั้งเพื่อ จูง ใจให ผูนั้ น
ลงคะแนนเลือกตั้งใหนายสุนทรและพรรคการเมืองผูถูกรองอันเปนการฝาฝน มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยในประเด็นปญหา
ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ขององคกรอื่นได ที่ผูถูกรองตอสูวานายสุนทรถูกกลั่นแกลงจึงฟงไมขึ้น สวนที่
ผูรองอางวา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน หัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรองไดลาออกไปตั้งแตวัน ที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ ทําใหกรรมการบริหารทั้งคณะพนตําแหนงไปดวยจึงไมมีกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรองในขณะเกิดเหตุอันจะเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองนั้น เห็นวา ตามขอบังคับของพรรคการเมือง
ผูถูกรอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐ วรรคหา กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ตองพน
จากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม เมื่อปรากฏวานายทะเบียนพรรคการเมือง
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ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑
เชนนี้จึงตองถือวานายสุนทรยังคงมีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองอยูในขณะเกิดเหตุ
แมเปน เพียงการรักษาการก็ไมทําใหฐานะเปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้นรัฐ มนตรีรักษาการที่ทําการทุจริต
ก็ไมตองมีความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ซึ่งเห็นไดชัดเจนวาจะแปลกฎหมายในลักษณะนี้ไมได
ขอตอสูของผูถูกรองในขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
สําหรับปญหาวามีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม เห็นวา ผูถูกรองเปน
พรรคการเมืองอัน เปน องคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตองเปน
แบบอยางที่ถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองควรไดมา
ดว ยความบริสุ ท ธิ์ ด ว ยความนิ ยมในตัว ผู ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง และพรรคการเมือ งผู ถู กร อ งเป น หลั ก
มิใชไดมาเพราะผลประโยชนหรืออามิสสินจางที่เปนเหตุจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งให
กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกัน ทํ าหนาที่ควบคุม ดูแลผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคส ง
ตลอดจนสมาชิกอื่นและแมแตกรรมการบริหารพรรคดวยกัน มิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหฝาฝน
ตอกฎหมาย แตนายสุนทร กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง ซึ่งเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งดวย
กลับ ใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหพรรคการเมืองผูถูกรองไดสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรงสมควร
ยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
ที่ผูถูกรอ งตอสูว า กรณีที่จะยุ บพรรคการเมื องไดนั้น จะตองมีบุคคลอยางน อยสองคน คื อผูสมัค ร
รับเลือกตั้งคนหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อีกคนหนึ่ง กรณีของผูถูกรองมีบุคคลคนเดียวคือนายสุน ทร จึงยุบพรรคการเมืองผูถูกรองไมไดนั้น
เห็น วา นายสุนทรเปน ผูรับสมัครรับเลือกตั้งและเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองดวย
จึงเปนตัวการในการกระทําผิดทั้งสองฐานะรายแรงยิ่งกวาการมีสวนรูเห็น ฯลฯ เปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได
แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองหลายสิบคน ตางคนตางแยกกันกระทําผิด ไมไดรูเห็นซึ่งกันและกัน
กลับยุบพรรคการเมืองไมได หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนการกระทําผิด
ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนตัวการกระทําผิด
กลับยุบพรรคการเมืองไมได เห็นไดวากฎหมายยอมไมไดมีเจตนารมณเชนนั้น ขอตอสูของผูถูกรองฟงไมขึ้น
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ปญหาตอไปมีวา ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรองหรือไม เพียงใด เห็นวา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “...ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
บทบัญญัติเชนนี้เปนบทบังคับเด็ดขาดมิใหเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจแตอยางใด แมผูรอง
จะมีคําขอใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจในเรื่องนี้ไดโดยใชขอความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ ก็ตาม แตเมื่อผูรองขอใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ การสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยอมเปนสวนหนึ่งของการยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองดวย และตองมีคําสั่งในเรื่องนี้แมผูรองมิไดมีคําขอโดยตรง เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๕๖๓๖-๕๖๓๘/๒๕๓๔ คดีระหวาง พนักงานอัยการจังหวัดปตตานี โจทก นายเจริญ จันทอิสสระ
จําเลยซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจําเลยซึ่งเปนสวนประกอบของบทมาตราที่ลงโทษ
โดยโจทกไมไดมีคําขอ และแมกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองคนอื่นจะมิไดรูเห็นในการกระทําผิด
ของนายสุนทรก็ตาม แตก็เปนความรับผิดชอบรวมกันของหัวหนาและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองผูถูกรองในอันที่จะตองเลือกคนดีเขามาเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของตน ทํานองเดียวกับหุนสวนในหางหุนสวนสามัญตองรวมรับผิดในหนี้สินของหาง
หรืออาจตองละลายตามหางดวยทั้ง ๆ ที่ไมใชหุนสวนผูจัดการ บางกรณีบุคคลอาจมีความรับผิดทางอาญา
ถึงจําคุกไดดวยโดยตนเองมิไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของผูอื่น เชน ความผิดตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอตอสูของผูถูกรองขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ดวยเหตุดังกลาว จึงมีความเห็นควรยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตยผูถูกรอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคมัช ฌิม าธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัช ฌิมาธิปไตยผูถูกรองตามที่มีรายชื่อ
รักษาการอยูในวันเกิดเหตุการกระทําผิดคือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัยและความเห็น
๑. นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิส ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในประเด็นดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๐๓ แลวไดมีม ติวา
นายสุนทร วิลาวัลย รูเห็นเปนใจใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใหแกตนโดยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทร วิลาวัลย เปน เวลา ๑ ป นับแตวัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง จึงไมจําตองพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงใหมในประเด็นนี้อีก
๒. มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เปนกรณีที่ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อ
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ตามมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหนาที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕ นั้น เห็นวา นายสุนทร วิลาวัลย ในขณะกระทําความผิดยังอยูในตําแหนงกรรมการบริหาร
พรรคมัชฌิมาธิปไตย หรือไม ซึ่งตามขอบังคับพรรคมัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๐ วรรคหา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

“กรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม” การที่ขอบังคับพรรคฯ บัญญัติไวเชนนี้เพื่อใหพรรคการเมือง
ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล ยังคงสามารถดําเนินการตอไปตามกฎหมายได กรรมการบริหารพรรคชุดเดิม
ก็ยังคงมีอํานาจหนาที่แ ละความรับผิดชอบตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายและขอบังคับพรรคเชน เดิม
จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม ดังนั้น จึงถือวา
นายสุนทร วิลาวัลย ขณะกระทําผิดยังคงเปนกรรมการบริหารพรรคและอยูในตําแหนงรองหัวหนาพรรค
มัชฌิมาธิปไตยจนถึงวันที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๕/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๑๑ จึงพนจากการเปนสมาชิกพรรคมัชฌิมาธิปไตย
การที่ พ รรคมั ช ฌิ ม าธิ ป ไตยได ร วมกั น จั ด ตั้ ง เป น พรรคการเมื อ งเพื่ อ ร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรม
และขับเคลื่อนแนวคิดหรืออุดมการณทางการเมือง จัดทําเปนนโยบายเพื่อเขาไปบริหารชาติบานเมือง
โดยมีหัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดทิศทาง แนวนโยบายของพรรค และเปน
ผูคั ด เลื อ กสมาชิ กพรรคลงสมั ค รรับ เลื อกตั้ ง เพื่อ ให ได ม าซึ่ ง อํ านาจในการปกครองประเทศตาม
แนวนโยบายของพรรค หั วหนา พรรคและคณะกรรมการบริห ารพรรคจึง ต องรับ ผิด ชอบร วมกั น
และแทนกัน ตองตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของพรรคและของสมาชิกดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน โดยที่พรรคการเมืองเปน
ที่รวมของบรรดาบุคลากรทางการเมืองทั้งในสวนที่เปนสมาชิกทั่วไปและสวนที่เปนกรรมการบริหาร
ซึ่งมีฐานะเปนคณะบุคคลหรือเปนเสมือนองคกรกลุมที่ตองใชอํานาจรวมกันและมีความรับผิดชอบรวมกัน
ในนามของตัวแทนพรรคทั้งองคกรซึ่งเปนตัวการกระทําหลักทางการเมืองอันเปนผูมีบทบาทสําคัญตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของระบบการเมืองในองครวม ดังนั้น หากพรรคการเมืองไมวาโดยการกระทํา
ของสมาชิกทั่วไปของกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะทําบทบาททางการเมืองในกรอบ
ของความถูกตองดีงาม ก็ยอมกอผลกระทบที่ดีตอระบบการเมืองในวงกวาง และในทางกลับกันหาก
พรรคการเมืองทําบทบาททางการในกรอบของความผิดอันเปนการละเมิดตอกฎหมายซึ่งนอกจากจะเปน
ปฏิปกษตอหลักนิติธรรมแลวยอมจะกอความเสียหายตอประเทศอยางใหญหลวงตามไปดวย การทําผิด
ของพรรคการเมืองจึงไมเหมือนกับการทําผิดของตัวบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือขององคกรสถาบันอื่นในสังคม
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โดยนัยดังกลาวจึงชอบที่สังคมจะเรียกรองเอาความเชื่อถือศรัทธาที่มอบหมายไปใหแกพรรคการเมือง
กลั บ คื น มาเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ ป น ภั ย คุ ก คามต อ ประชาธิ ป ไตยและระบบสั ง คม-การเมื อ งอั น เป น
สิทธิประโยชนสวนรวมรวมกันของคนในชาติ
เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุม ไมใ หผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทํา
การอยา งใดอยา งหนึ่ งอัน เปน การฝา ฝน รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวา ดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม มิไดเปน
บทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “...ศาลรัฐ ธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมือง...” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ บัญญัติไวทํานองเดียวกันวา “เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
อาจถูกศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...” จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมือง
จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรคไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใช
ดุลพินิจวา ควรจะสั่ง ยุบพรรคหรือไมยุบ ก็ได การที่กฎหมายกําหนดความรุน แรงตามลั กษณะของ
การกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้นเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองดังกลาว อาจจะใช
มาตรการเพียงการเตื อนหรือมีอํ านาจสั่งให ระงับหรือจั ดการแกไ ขการกระทํ าตามที่กลา วหา หรื อ
ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนงนั้น
ยอมแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได
การทุจริตการเลือกตั้ง ถือเปนปญหาการขาดความชอบธรรมรวมทั้งขาดความชอบดวยกฎหมาย
พรอม ๆ กันไปกับการเปน ปฏิปกษตอการไดม าซึ่งอํานาจการปกครองที่ไมเปน ไปตามวิถีครรลอง
อันถูกตองตามรัฐธรรมนูญและความดีงามตามแบบแผนของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งนอกจาก
เปน การบิดเบือนตอการแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนผานทางกลไกการเลือกตั้งแลว
ยังเปน การขัดขวางหลักการสรางกระบวนการสัญญาประชาคมและการบอนทําลายหลักการพื้น ฐาน
ของกระบวนการสรางการมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งเปนปจจัยความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิ ปไตยแบบสวนรว มไมใ หเ กิดขึ้น และสามารถพัฒนาหยั่งรากลึ กลงในระบบการเมืองของ
ประเทศไดอีกดวย
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ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทย รัฐสภาเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ ในการพิจารณาออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรี
เปนผูใชอํานาจบริหาร บังคับใชกฎหมายในการปกครองประเทศ และศาลเปน ผูใ ชอํานาจตุลาการ
แตศาลมิไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปนผูเสนอ
ชื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และมีสิทธิที่จะเปนรัฐมนตรีและเปนสมาชิกรัฐสภาในคราวเดียวกัน อํานาจใน
การปกครองประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ จึงหมายถึงอํานาจในการออกกฎหมายและ
บังคับใชกฎหมาย เมื่อมีการกระทําอัน ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อ ให ไ ดรั บ เลื อ กตั้ ง
โดยวิธีการทุจริต จึงเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ...”
เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวานายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยขณะกระทําผิด
และเป น กรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง ผู ก ระทํ า ผิ ด ทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง เป น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
พรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ เปน ที่ประจักษแ ล ววา กรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองไดรูเห็นใหมีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือวาพรรคผูถูกรองไดกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และพรรคผูถูกรองไดรับประโยชนจากการกระทําดังกลาว โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา
พรรคผูถูกรองไดรวมกันจัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศจนทําใหเกิดความเสียหายและความวุนวายขึ้น
ในบานเมือง เขาหลักเกณฑตามที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติใ นมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง แลว จึงเปนเหตุใหมีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
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๓. หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง หรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย เพราะเหตุจากกระทําการอันเปน
การตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองโดยเหตุพรรคการเมืองกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิดเปนระยะเวลา
หาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาวโดยไมเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
คนใดอางเหตุผลมาแกตัว อันเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดโดยถือหลักวาผูรวมอุดมการณทางการเมืองเดียวกัน
ตองรับผิดรวมกันและแทนกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลผูเปนนักการเมืองระดับหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูมีความรูความเขาใจในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎกติกาในระบอบประชาธิปไตย
วาตองดําเนิน การโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดีกวาและยิ่งกวาบุคคลทั่วไป แตยังรวมกัน รูเห็น หรื อ
ปลอยปละละเลยใหมีการกระทําการทุจริตการเลือกตั้ง อันจะกอความเสียหายตอระบอบประชาธิปไตย
จึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารของพรรคมัชฌิมาธิปไตย มีกําหนดหาป นับแตวันที่
มีคําสั่งยุบพรรคฯ
พิเคราะหแลว จึงเห็นวา สมควรมีคําสั่งใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ พรอมทั้งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย
มีกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๘/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัย รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย กระทําความผิดตาม
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ส าม หัวหนาพรรคการเมื องและกรรมการบริห ารพรรคการเมื องของผูถู กรอ ง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ขอพิจารณาเบื้องตน
ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยนั้น
คือรัฐบาลที่ปกครองบริหารประเทศดวยความยินยอมของประชาชน ไมใ ชใหประชาชนขึ้นปกครอง
บริหารประเทศเอง แตความยินยอมนี้หมายความวา ตองไดรับความยินยอมจากประชาชนเสียงสวนใหญ
และรัฐบาลที่ไดรับความยินยอมนี้ตองบริหารประเทศไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามความต อ งการของประชาชน โดยมีค วามคิ ด หรื อ ปรั ช ญา
ชั้นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งเชื่อวาคนเปนคนดีมีเหตุผลและสติปญญา
มีความรับผิดชอบ ถาใหโอกาสแกคนทั่วไปในสังคมเลือกตัดสิน ใจในเรื่องการบานการเมือง ก็จะ
สามารถตัดสินใจไดถูกตอง ทําใหสังคมอยูเย็นเปนสุข จึงตองมีหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเมื่อมีความคิดเห็นแตกตางกันก็ตองมีความเห็นของคนสวนใหญฝายหนึ่ง ความเห็นของคนสวนนอย
ฝายหนึ่งเพื่อใหเสรีภาพเปนไปไดในระบอบประชาธิปไตย จึงจําเปนตองมีหลักความอดทนตอความเห็น
ของฝายตรงขาม จะอางหลักถือเสียงสวนใหญมาทําลายเสียงสวนนอยไมได ตราบใดที่เสียงสวนนอย
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ยังรักษากติกาอยูในกรอบของกฎหมาย มิไดทําผิดกฎหมายหรือกอความไมสงบขึ้นในระบอบประชาธิปไตย
จึงตองถือหลักพิทักษปกปองเสียงสวนนอยหรือชนสวนนอย ซึ่งมีสิทธิที่จะชุมนุมแสดงความคิดเห็น
วิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐมนตรี นักการเมือง และพรรคการเมืองโดยกลาวหาวารัฐบาลมีนโยบายไมดี
หรือบริหารประเทศไมดีอยางไร เพราะหากไมปกปองเสียงสวนนอยหรือชนสวนนอยแลวเสรีภาพของ
การแสดงความคิดเห็นจะอยูอยางแทจริงไมได และจะตองมีหลักอีกประการหนึ่งคือ หลักกฎหมายเปนใหญ
คือเจาหนาที่ของรัฐและราษฎรตางก็ตองปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งใดที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของราษฎร
เจาหนาที่จะทําไดก็ตอเมื่อกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น นอกจากนี้ ในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
จะตองมีหลักการควบคุมการใชอํานาจเพื่อปองกันภัยของอํานาจ การควบคุมอํานาจจึงเปนสวนประกอบ
สําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่จะขาดเสียไมได
เมื่อการเมืองเปน กิจการสวนรวมของพลเมืองทุกคนที่เปน เจาของประเทศ ซึ่งมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกัน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะ “เลนการเมือง” ได และตองเลนการเมืองในวิถีทางและวิธีการ
ที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข การเลนการเมืองผูเลนตองเลนตามกติกา การเลนจึงจะเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กรรมการควบคุมการเลนการเมืองก็คือประชาชนผูเปนพลเมือง บุคคลใดหรือพรรคใดที่เลนผิดกติกา
ประชาชนในประเทศที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะประณามและไมสนับสนุน การซื้อสิทธิขายเสียง
ในการเลือกตั้ง เปนการขาดวัฒนธรรมทางการเมืองอยางหนึ่ง เชนเดียวกับการใสรายปายสี บิดเบือน
กลาวหา สรางพยานหลักฐานเท็จทําลายลางกัน เพื่อใหประชาชนเขาใจผิดหรือสับสนคลาดเคลื่อน
ในขอมูลหรือความรับรูเกี่ยวกับกิจการสวนรวมของบานเมือง ทําใหประชาชนไมอาจแสดงเจตจํานง
ใหความยินยอมไดอยางถูกตองตามความเปนจริงในการเลือกตั้งผูแทนราษฎรของตน อันเปนการกระทํา
ที่ขาดวัฒนธรรมทางการเมืองเชนเดียวกัน บุคคลนั้นหรือพรรคนั้นยอมตองถูกตรวจสอบและพิจารณาลงโทษ
อยางเขมงวดจริงจังเชนกัน เพื่อใหประชาชนไดแสดงออกถึงความตองการหรือความยินยอมที่ถูกตอง
แทจริง ดวยการเลือกตั้งผูแทนของตนแตเฉพาะผูที่เชื่อไดโดยสุจริตใจวา เปนผูที่เขาไปทํางานการเมือง
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมของชาติเทานั้น
ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มาเปนเวลากวา ๗๕ ปแลว ไดมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองการปกครองมาแลว
หลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายสูงสุดตองการใหไดผูที่เขาไปใชอํานาจรัฐบริหารประเทศแทนประชาชน
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ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม พัฒนาสรางความ
เจริญรุงเรืองใหกับประเทศชาติ และประชาชนดวยความสงบสุข แตตลอดเวลาที่ผานมา นักการเมือง
ไมไดรับการยอมรับจากประชาชนวา ไดพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใหดีขึ้น และบรรดานักการเมือง
หรือผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายก็ไมไดใหความรูใหการศึกษาแกประชาชนทั้งประเทศไดพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด
แตกต า งกั บ ประเทศที่ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งที่ ดี ประชาชนมี ค วามรู ใ นกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
นักการเมืองมีคุณภาพ การรวมกลุมกันทํากิจกรรมทางการเมือง เชน พรรคการเมืองมีเปาหมายเพื่อ
ประโยชนสว นรวมที่ชัดเจน มีเหตุผลเปนจริงไดตามหลักการสากลจึงยุบพรรคการเมืองไดยาก แมวา
ประเทศไทยจะไดมีการปฏิรูปการเมืองแลว แตเปนการปฏิรูปตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญเทานั้น
พฤติกรรมของนักการเมืองไมไดเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด ซึ่งกลาวไดวา สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการตรวจสอบการเขาสูอํานาจรัฐ และกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมเขมแข็ง
ถึงขนาดไมได รับ ความเชื่อ ถือ ในความเปน กลาง ฉะนั้น เพื่ อใหการปฏิรู ปการเมือ งได สัม ฤทธิ์ผ ล
ตามเปาหมายที่ประชาชนตองการ การพิจารณาวินิจฉัยบังคับใชกฎหมายของกระบวนการตรวจสอบทั้งหลาย
จึงตองมีความเปนกลาง และเครงครัด เขมงวด จริงจังกับทุกคนทุกภาคสวนโดยเสมอภาคกันเพื่อให
การบังคับใชกฎหมายถูกตองเปน ธรรมตรงตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง ใหประเทศไทย
มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีใหจงได การพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง เชนคดีนี้ เปนกรณีพิจารณา
จากพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองที่เกิดขึ้นมากอนแลว จึงวินิจฉัยปรับบทบังคับใชกฎหมายที่มี
สภาพบังคับในปจจุบัน ไมไดพิจารณาตามกระแสหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นของกลุมใด
ซึ่งเปนกรณีที่กระบวนการยุติธรรมจะตองดําเนินการพิสูจนความถูกผิด เพื่อดํารงความเปนนิติรัฐไวเปน
อีกสวนหนึ่ง เวนแตจะแกปญหาทางการเมืองดวยวิธีทางการเมืองอื่น ตามความจําเปนทางรัฐศาสตร
ที่จะพิจารณากันตอไป ดังนั้น การพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยดังตอไปนี้
ประเด็ น ที่หนึ่ง นายสุน ทร วิลาวั ลย รองหัว หนาพรรคมัช ฌิ ม าธิปไตย กระทําความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคําสั่งวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๖๕/๒๕๕๑ วัน ที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๑ รับฟงไดวา หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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เปน การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในวัน ที่ ๒๓
ธัน วาคม ๒๕๕๐ พรรคมั ช ฌิ ม าธิ ปไตยผู ถูก รอ ง ได สง นายสุน ทร วิ ล าวั ลย รองหัว หนา พรรค
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายอํานวย จันทรแขกหลา ซึ่งเปนตัวแทน (หัวคะแนน) ของนายสุนทร
วิลาวัลย ไดดักรอพบนางชวนพิศ นัน มา ขณะเดิน ออกจากบานพักเพื่อ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายอํานวย จันทรแขกหลา ไดยื่นธนบัตรใบละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๔ ฉบับ เปนเงิน ๔๐๐ บาท
ใหน างชวนพิศ นัน มา และสมาชิกในครอบครัว เพื่อ ลงคะแนนเสียงใหกับ นายสุน ทร วิล าวัล ย
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง หมายเลข ๗ และผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนของผูถูกรอง หมายเลข ๑๕ นางชวนพิศ นันมา จึงเดินทาง
ยอนกลับมาที่บานพักแลวบอกกับสมาชิกครอบครัวถึงเหตุการณดังกลาว นายสุรชาติ นันมา บุตรชาย
ของนางชวนพิศ นันมา ไดโทรศัพทไปปรึกษากับนายสมาน พูลสวัสดิมงคล อดีตผูบังคับบัญชาและ
เปนผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคประชามติ ซึ่งเปนเขตเลือกตั้งเดียวกับ
นายสุนทร วิลาวัลย ซึ่งนายสมาน พูลสวัสดิมงคล ไดแ นะนําให นายสุรชาติ นันมา แจงความตอ
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาดีในกรณีเหตุการณดังกลาว
ตอมาวันที่ ๒๕ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายสุรชาติ นันมา ไดใหถอยคําตอพนักงาน
สืบสวนสอบสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนตามลําดับ ปรากฏวานายสุรชาติ นัน มา ไดกลับคําใหการที่น ายสุรชาติ นัน มา
เคยใหการไวตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาดีวา เงินจํานวน ๔๐๐ บาท เปนเงินที่นางชวนพิศ
นัน มา ใหม าไวใ ชซื้อไมกวาด และในทัน ทีทัน ใดนั้น นายสุรชาติ นัน มา ก็ไดใ หถอยคําใหมว า
เงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายสุรพล หรือพล เทพบุตดา ไดฝากนายอํานวย จันทรแขกหลา มาใชคืน
ที่เคยยืมไป และนายอํานวย จันทรแขกหลา ไดฝากนางชวนพิศ นันมา มาคืนใหกับนายสุรชาติ นันมา
อีก ทอดหนึ่ ง ซึ่ง นายสุ ร พล เทพบุต ดา ใหถ อ ยคํา ยื น ยัน ว า เปน ผู ฝ ากเงิน จํ า นวน ๔๐๐ บาท
กับนายอํานวย จันทรแขกหลา เพื่อมาใชหนี้นายสุรชาติ นันมา แตตอมาภายหลังนายสุรพล เทพบุตดา
ไดใหถอยคําใหมโดยกลับคําใหการวา ในการใหถอยคําครั้งแรกนั้น นายสุรชาติ นันมา ไดขอรองให
มาใหถอยคําดังกลาว สวนที่มาใหถอยคําในครั้งหลังนี้ นายอํานวย จันทรแขกหลา ไดขอรองใหม า
ชวยกลับคําใหการ
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นอกจากนี้นายศักรินทร กาญจนพงศ พนักงานสืบสวนสอบสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี
ไดสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องนี้ใหการวา นายธนาวัฒน วารีสมานคุณ ซึ่งเปนเลขานุการสวนตัวของ
นางกนกวรรณ วิลาวัลย ศรีจันทร บุตรสาวของนายสุนทร วิลาวัลย ไดมาพบนายศักรินทร กาญจนพงศ
เพื่อขอใหชวยเหลือในเรื่องนี้ แตน ายศักรินทร กาญจนพงศ ไดขอปฏิเสธและยืนยันวาจะขอปฏิบัติ
ตามหนาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเสียงขางมากเห็น วา จากพยานบุคคลและธนบัตรของกลาง
มีขอเท็จจริงที่เชื่อไดวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง และเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดปราจีนบุรี ไดสนับสนุนหรือ
รูเห็นเปนใจให นายอํานวย จันทรแขกหลา ตัวแทน (หัวคะแนน) ของตนใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อจูงใจใหผูมีสทิ ธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแก นายสุนทร วิลาวัลย อันเปนการกระทําที่ฝาฝน
มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๘ แห งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยการเลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และการกระทํานั้น มีผลให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีน บุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ มิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงความเห็น ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรอมสํานวน
การสื บ สวนสอบสวนไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบการเพิ กถอนสิ ท ธิเ ลือ กตั้ง ตามมาตรา ๑๐๕
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว คณะกรรมการตรวจสอบเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดพิจารณา
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวมีความเห็นวา ความเห็นของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของนายสุน ทร วิลาวัลย เปน การชอบดวยกฎหมาย และ
ไมปรากฏขอเท็จจริงเปนประการอื่นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคําวินิจฉัยที่ ๖๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ใหงด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ของนายสุนทร
วิลาวัลย ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุนทร วิลาวัลย ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลข ๗ เขตเลือกตั้งที่ ๑ เปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการ
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การเลื อ กตั้ ง มี คํ า สั่ ง และจั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ใ หม
ในเขตเลื อกตั้ง ที่ ๑ จํ านวน ๑ คน โดยใหน ายสุน ทร วิ ลาวัล ย ชดใชค าเสี ยหายตามจํ านวนที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ร ายงานค า ใช จ า ยในการจั ด การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ รวมทั้งใหดําเนินคดีอาญาแกนายสุนทร
วิลาวัลย และนายอํานวย จันทรแขกหลา
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายสุนทร วิลาวัลย และ
สั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหมแทนนายสุนทร
วิลาวัล ย ตามมาตรา ๑๐๓ แหง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าดว ยการเลื อกตั้ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดสงความเห็นพรอมสํานวน
การสืบสวนสอบสวนไปใหคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐๕
ของพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดัง กลา วพิ จารณาแล ว ขอ เท็จ จริ งตามที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดวินิจฉัยรับฟงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุน ทร วิลาวัลย และสั่งใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหมนั้น เปนการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ ที่บัญญัติวา ในกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กอนการประกาศ
ผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ให คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปน ที่สุด ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปน ขอยุติไดวา นายสุน ทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรค
ผูถูกรอง ไดกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
การที่ผูถูกรองโตแ ยงวาผลของคดีอาญาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหดําเนิน คดีอาญากับ
นายสุนทร วิลาวัลย และนายอํานวย จันทรแขกหลา ถือเปนพยานหลักฐานสําคัญในชั้นศาลที่ผูรอง
จะตองนําเสนอตอศาลและศาลจําเปนตองใชประกอบดุลพินิจตามคํารองของผูรองนั้น กระบวนการยุติธรรม
ในทางอาญาที่ผูถูกรองโตแยงมาดังกลาว เปนกรณีที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยพยานหลักฐานตามหลักการ
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะตองไดความชัดเจนวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิดจริง
โดยปราศจากขอสงสัย หากพยานหลักฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกกลาวหาหรือจําเลยกระทําผิดหรือไม
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ก็ตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นโดยพิพากษายกฟองหรือสั่งไมฟองซึ่งแตกตางกับการพิจารณา
วินิจฉัยของกระบวนการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งซึ่งเพียงแตมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใ ดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว ก็ใหอํานาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกราย เปนเวลาหนึ่งปไดแลว
กรณีจึงไมจําเปนตองพิจารณาประกอบพยานหลักฐานตามกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาตามที่ผูถูกรอง
โตแยงแตอยางใด ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น
ส ว นกรณี ผู ถู ก ร อ งโต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง และมาตรา ๒๓๗ จึง เปนบทบัญญัติ อัน ใชบังคับมิ ไดตามมาตรา ๖ ของรัฐ ธรรมนู ญ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจนําบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดังกลาว มาปรับกับ
ขอเท็จจริงเพื่อพิจารณามีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามคํารองได นั้น
เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง
เปนบทบัญญัติที่ไดตราขึ้นโดยมีหลักการที่สําคัญคือการควบคุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อัน เปนการสอดคลองกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว จึงมิไดเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๓๗ แตอยางใด
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เมื่อไดพิเคราะหพฤติการณของนายสุนทร วิลาวัลย ซึ่งดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรคของ
ผูถูกรอง แสดงใหเห็นวานายสุนทร วิลาวัลย เปนบุคคลสําคัญของพรรคผูถูกรอง และมีบทบาทสําคัญ
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ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคผูถูกรอง เพราะหากนายสุนทร วิลาวัลย ไมมีบทบาทสําคัญ
ในพรรคของผูถูกรองแลว นายสุนทร วิลาวัลย คงไมไดรับแตงตั้งใหเปนรองหัวหนาพรรคตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
มัชฌิมาธิปไตย ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากขอเท็จจริงและพฤติการณของ
นายสุนทร วิลาวัลย ดังที่กลาวมาแลวนั้น นายสุนทร วิลาวัลย ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลา วมีผ ลให การเลือ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
ในจังหวัดปราจีนบุรีมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีปญหาตองพิจารณาตอไปวาการกระทําผิด
ดังกลาวของนายสุนทร วิลาวัลย มีเหตุสมควรใหยุบพรรคผูถูกรองหรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ของประชาชนโดยเฉพาะในการรวมกัน จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชน และการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข พรรคการเมืองจึงเปน สถาบัน หรือ
เครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนรากฐานแหงเสรีประชาธิปไตย
และเปนสถาบันที่แสดงออกของการมีสวนรวมของประชาชนที่มีแนวคิดหรืออุดมการณในทางการเมือง
รวมกันเพื่อประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนโดยรวม แตปญหาของพรรคการเมืองไทยมิไดเกิด
จากการมีอุดมการณรวมกันของประชาชนอยางแทจริง การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองสวนใหญ
จะอยูบ นพื้ น ฐานของผลประโยชนข องบุค คลภายในพรรค โดยเฉพาะบุค คลที่เ ปน หัว หน าพรรค
และกรรมการบริหารพรรค เมื่อมีการเลือกตั้งบุคคลเหลานี้ก็จะสนับสนุน ทุกวิถีทางเพื่อ ใหผูสมัคร
รับ เลื อ กตั้ ง ของพรรคได รั บ เลื อ กตั้ ง ให ม ากที่ สุ ด โดยมีวั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ จั ด ตั้ ง เป น รั ฐ บาลเข า มา
บริหารราชการแผนดินเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง โดยไมไดใหการศึกษาแกประชาชนใหมี
ความรูความเขาใจในครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหระบบการเมือง
ของประเทศไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ดังนั้น การกระทําใด ๆ ของหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ยอมเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของพรรคการเมืองนั้น
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ บัญญัติใ ห
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง กรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง
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การกระทําที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝน
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นวาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗
ของรัฐธรรมนูญ แบงออกเปน ๒ กรณี กลาวคือ
กรณีแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ไดกระทําการหรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเสียเอง
เปน กรณี ที่ตอ งถื อวา พรรคการเมืองนั้น กระทําการเพื่อ ใหไ ดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
กรณีที่สอง ผูสมัครรับเลือกตั้ งมิไดเปน หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง แตปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําที่บุคคลดังกลาวไดกระทําการ
หรื อ สนั บ สนุ น ใหผู อื่ น กระทํ า การอั น เป น การฝ าฝ น พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผ ลใหการเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในกรณีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําในแตละกรณี วาสมควรจะ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปน ขอยุติไดวา นายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคของผูถูกรอง
ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ถือวาเปนกรณีที่ผูถูกรองกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติ ไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ
จึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
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ประเด็น ที่ สาม หัว หนา พรรคการเมือ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งของผูถู กรอ ง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ในกรณีหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองนั้น ไดกระทําการอัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ เปน กรณีตองเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ไดจํากัดอํานาจการใชดุลพินิจในการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญไว
แตหากเปนกรณีตามมาตรา ๙๘ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิไดเปนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
เปนผูกระทําการ แตปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําอันเนื่องมาจากการฝาฝน
มาตรา ๘๒ หรื อเหตุ ตามมาตรา ๙๔ แล วมิ ได ยับ ยั้ง หรื อแกไ ขการกระทํ าดั งกลา ว ในกรณี นี้
ศาลรัฐธรรมนูญอาจใชดุลพินิจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองหรือไมก็ได โดยพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําในแตละกรณี
ดังนั้น กรณีการกระทําผิดของนายสุนทร วิลาวัลย รองหัวหนาพรรคของผูถูกรอง จึงเปนกรณีที่ตอง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีกําหนดเวลา
หาป นับ แตวั น ที่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญมี คํา สั่งยุ บพรรคผูถู กร องตามรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เห็นควรมีคําสั่งใหยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตยและกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะ
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กระทําผิด มีกําหนดหาป นับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

