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คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติไทย
อัยการสูงสุด ผูรอง ยื่นคํารองลงวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคชาติไทย ผูถูกรอง เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ผูถูกรองกระทําการฝาฝน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๑. คํารองของผูรอง สรุปความไดวา
๑.๑ เมื่อวั น ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได มีพระราชกฤษฎี กากํา หนดใหมีก ารเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตอมาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศกําหนด
ใหมีการเลือกตั้งลวงหนาทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใชบังคับ
ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ผูถูกรอง มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไวใ นทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๕/๒๕๒๕ ตั้งแตวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ตอมาผูถูกรอง
ไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวาในคราวประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๔๘ ผูถูกรองไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๕๕ คน โดยมี
นายบรรหาร ศิลปอาชา เปนหัวหนาพรรค และนายมณเฑียร สงฆประชา เปนรองเลขาธิการพรรค
และนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองแลว
ตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๑.๒ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ สงพยานหลักฐานใหผูรองยื่นคํารองเพื่อใหศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง สรุปความไดวา
๑.๒.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดชัยนาทวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๐ มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากนายมณเฑียร สงฆประชา
ผูสมัครหมายเลข ๑๑ และนางนัน ทนา สงฆ ประชา ผูส มัครหมายเลข ๑๒ ของพรรคผู ถูกรอ ง
ได ก ระทํ า การอั น เป น การฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งมีขอกลาวหาอันเปน
สาระสําคัญ กลาวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
อันเปนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนากอนการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ไดบังอาจกอให
ผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหตัวแทน (หัวคะแนน) ของนายมณเฑียร สงฆประชา และ
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นางนันทนา สงฆประชา จัดเตรียมเพื่อจะใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา
๑.๒.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ แลว
มีคําวินิจฉัยวา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางศิริรัตน หรือแจว
เปยมเพ็ชร ไดไปนั่งที่โตะหินริมสนามกีฬาใกลหนวยเลือกตั้งกลางอันเปนที่เลือกตั้งลวงหนา ณ หอประชุม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ เมื่อมีผูไปแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง ไดเรียกผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาไปพบแลว
ขอดูบัตรประจําตัวประชาชนพรอมจดรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวไว และภายหลังที่ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ดังกลาวไดใ ชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแลวกลับมายังโตะหินที่นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ช ร
นั่งอยู มีการจดชื่อผูมีสิทธิดังกลาวลงในกระดาษขนาด เอ ๔ อีกครั้งหนึ่ง กอนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น
จะเดินทางกลับไป ตอมาเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ไดมีนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และ
นางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล เขามาสมทบกับนางศิริรัตน หรือ แจว เปยมเพ็ช ร ที่โตะหิน
ดังกลาวรวมดําเนินการเรียกผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาไปพบแลวขอดูบัตรประจําตัวประชาชนพรอมจดรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวไว และภายหลังที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แลวไดกลับมายังโตะหินที่นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง นั่งอยู โดยนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง
ไดนํากระดาษขนาด เอ ๔ มาจดชื่อผูมีสิทธิดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง กอนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะเดินทางกลับไป
ซึ่งมีผูมีสิทธิเลือกตั้งกระทําการในลักษณะดังกลาวประมาณ ๑๐ คน เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสรรคบุรี
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชวยราชการกลุมงานสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร จังหวัดชัยนาท และ
เปน ชุดประจําศูน ยเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาท กับพวก
จึงไดขอตรวจดูกระเปาถือของนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง พบหลักฐานประกอบดวย แบบคํารอง
ขอใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา จํานวน ๙ แผน กระดาษเปลาขนาด เอ ๔ จํานวน ๙ แผน ปากกา
จํานวน ๒ ดาม ดินสอ จํานวน ๑ แทง กระดาษขนาด เอ ๔ ที่มีรายชื่อบุคคล จํานวน ๑ แผน และเงินสด
จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท เปนธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๑๙ ฉบับ อยูในสภาพเปน ปก
มัดดวยสายคาดของธนาคารทหารไทย จํานวน ๑ มัด เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และไมอยูใ นมัดอีก
จํานวน ๑๙ ฉบับ จึงไดตรวจยึดไวเปนหลักฐาน และปรากฏขอเท็จจริงวา นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร
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นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล เปนผูที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา และสนับสนุนในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ใหแกบุคคลทั้งสองดังกลาว โดยในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาทของ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา นั้น นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร ไดไปรวม
ใหกําลังใจแกบุคคลทั้งสอง และนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง เปนผูขับขี่รถจักรยานยนตแจกเอกสาร
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา แกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สวนนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล ไดรวมโฆษณาหาเสียงใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา และ
นางนันทนา สงฆประชา โดยวิธีไปพบและแจกเอกสารเกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งของบุคคลทั้งสองดังกลาว
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา จากขอเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล
จัดเตรียมเพื่อจะใหเงิน แกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา โดยมีพฤติการณที่เชื่อไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา และ
นางนันทนา สงฆประชา กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว
อัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ จึงมีความเห็นวา การจัดเตรียมเพื่อจะให
เงินดังกลาวนาจะมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่
เกี่ยวกับนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา ผูสมัครหมายเลข ๑๑ และนางนันทนา สงฆประชา
ผูสมัครหมายเลข ๑๒ พรรคผูถูกรอง เปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งและจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน
๒ คน ใหม โดยใหนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ชดใชคาเสียหายตามจํานวน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาทรายงานคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด ชั ย นาท เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๑ ใหม รวมทั้ ง ให ดํ า เนิ น คดี อ าญาแก
นายมณเฑียร สงฆประชา นางนันทนา สงฆประชา นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นางศรีประไพ
หรืออุย โตเพ็ง และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล และแจงความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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พรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕
๑.๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได พิ จ ารณาแล ว
มีความเห็นวา ตามความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดพิจารณาขอเท็จจริงที่ปรากฏจากคําใหการ
ของพยานบุคคลและพยานวัตถุประกอบกันและรับฟงไดวา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเปนวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา
มีกลุมบุคคลประกอบดวย นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และนางธิดารัตน
หรือโอด เหล็กทะเล กระทําการจัดเตรียมเงินเพื่อใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีกระดาษขนาด เอ ๔
จดรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งตรวจพบไดจากกระเปาถือของนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และ
ตรวจพบธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๑๙ ฉบับ เปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท ซึ่งพิจารณาเชื่อไดวา
เปน เงิน ที่จัดเตรียมไวเพื่อใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อที่จดไวใ นกระดาษขนาด เอ ๔ ดังกลาว
รวมทั้งมีพยานบุคคลและพยานวัตถุ ระบุถึงความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสามในฐานะที่มีความคุนเคย
หรือชวยหาเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา อันเปนเหตุให
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีพฤติการณเชื่อมโยงระหวางผูเตรียมจายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
กับนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ที่เชื่อไดวาเปนผูกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน
หรือรูเห็นเปนใจใหมีการจายเงินเพื่อจูงใจใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหตนเอง ซึ่งการใหความเห็น
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการพิจารณาและวินิจฉัยจากขอเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐาน
ในสํานวนการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยลักษณะการกระทํา ความผิดตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๑๐๓ การสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย และไมปรากฏวาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
๑.๒.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งตามมติในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑
เมื่อวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ใหงดการประกาศผลการเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา
และนางนันทนา สงฆประชา ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา
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สงฆประชา เปน เวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง และจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๒ คน ใหม โดยให
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาทรายงานคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จัง หวัด ชั ยนาท เขตเลื อ กตั้ง ที่ ๑ ใหม รวมทั้ง ใหดํ า เนิ น คดี อ าญาแก น ายมณเฑี ย ร สงฆ ประชา
นางนันทนา สงฆประชา นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และนางธิดารัตน
หรือโอด เหล็กทะเล ปรากฏตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๗๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๑
๑.๒.๕ ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติจากการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สรุปวา นายมณเฑียร สงฆประชา แมจะดํารงตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคผูถูกรอง แตการกระทําผิด
เปนการกระทําสวนตัวในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยหัวหนาพรรคผูถูกรอง
หรือกรรมการบริหารพรรคอื่น มิไดมีสวนรูเห็น ถึง การกระทําของนายมณเฑียร สงฆประชา หรื อ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว แตมไิ ดยับยั้งหรือแกไข จึงไมเขาขายถือเปนเหตุให
ยุบพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ประกอบพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญว า ดว ยการเลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นขอกฎหมายและใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ใหสงความเห็นของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนใหคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ พิจารณา
ใหความเห็นในประเด็น ขอกฎหมายวา กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่งเสียเอง จะถือวาพรรคการเมืองนั้น
เปนผูกระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดม าซึ่ ง สมาชิ ก วุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หรือ ไม พร อมทั้ง ให
ส ง ความเห็ น ของคณะกรรมการสื บ สวนสอบสวนให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
๑.๒.๖ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็น
ตามมติการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ สรุปวา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง บัญญัตวิ า “เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมให
ผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิได
เป น ไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ ย งธรรม” ดั ง นั้ น หากข อ เท็ จ จริ ง เป น ที่ ยุ ติ ว า ผู ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป น
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ใ ดเป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด เสี ย เองแล ว จึ ง เป น กรณี ที่ ต อ งถื อ ว า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตองดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
๑.๒.๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑
เปดโอกาสใหผูแ ทนผูถูกรองเขาชี้แ จงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งในวัน ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑
ซึ่งผูแ ทนผูถูกรองไดชี้แจงสรุปประเด็นสําคัญไดความวา เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดแ ตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ถือเปนขั้นตอนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และควรที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองจะไดนํา
ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมาพิจารณา เพราะหากจะถือตามถอยคําในบทบัญญัติที่วา
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“ใหถือวา” มีผลโดยอัตโนมัติ ก็ไมมีความจําเปนตองตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง นอกจากนั้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๓ ไดแบงเปนวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีเจตนาที่จะใหแยกจากกัน โดยวรรคหนึ่งหมายถึง
ผูสมัครและวรรคสองเปน เรื่องของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งหมายถึงจะตองมีหัวหนาพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรคผูอื่นมารูเห็นในการกระทําผิดดวย และหากขอเท็จจริงไมอาจพิสูจนไดวาหัวหนาพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคผูอื่นรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดนั้น ก็ไมเขาขายที่จะตองดําเนินการยุบพรรค
นอกจากนั้นยังไดชี้แจงกรณีการกระทําผิดของนายมณเฑียร สงฆประชา วายังไมไดขอยุติ เพราะขณะนี้
นายมณเฑียร สงฆประชา ไดรองทุกขกลาวโทษกับผูกลาวหาและพยานในคดีดังกลาววาใหการเท็จ
ซึ่งคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม รวมทั้งในขอเท็จจริง ผูถูกรองไดกระทําทุกวิถีทาง
ในการที่จะปองปรามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งการจัดทําเอกสารแนะนํา
การประชุม ชี้แ จง และการปราศรัย ในพื้น ที่ จึ ง ถือ ได วา ผูถู กร องมิไ ดรู เห็ น กั บการกระทํ าผิ ดของ
นายมณเฑียร สงฆประชา แตอยางใด
๑.๒.๘ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๕ กรณีผูถูกรอง สรุปไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา ในขณะกระทําผิดยังคงดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการพรรคผูถูกรอง จนถึงวันที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ ๗๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ ทําใหพนจากการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
และพนจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง และเมื่อฟงไดวาในขณะกระทําผิด นายมณเฑียร
สงฆประชา ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ถึงแมผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนหรือหลักฐานอื่น รวมทั้งการชี้แจงของหัวหนาพรรค และผูแทนพรรคตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อาจจะทําใหฟงไดวาหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูอื่น ไมมีสวนรูเห็น ถึง
การกระทํานั้นก็ตาม แตพิเคราะหบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ซึ่งไดบัญญัติตรงกันวา “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเ ห็น
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หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ” ยอมตองถือวา นายมณเฑียร สงฆประชา
เปนกรรมการบริหารพรรคผูมีสวนรูเห็นกับการกระทําผิดตามนัยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม า
ซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ดั ง กล า ว และตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ใหความเห็นไปในทางนี้ จึงเห็นวา
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ เทานั้น ไมอาจใชดุลพินิจในการเลือกที่จะแจงหรือไมแจง
ตอผูรอง
๑.๒.๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่ประชุมเสียงขางมาก ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เห็นชอบตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ใหแจงผูรอง
พรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงกรณีดังกลาวขางตน ใหผูรองพิจารณาดําเนิน การยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
และมาตรา ๙๕ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๑.๒.๑๐ ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
สงมาแลว เห็นวาพยานหลักฐานยังไมสมบูรณเพียงพอที่จะยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูก รองได จึ งมี หนัง สือ แจง นายทะเบี ยนพรรคการเมืองเพื่ อตั้ง คณะทํา งานขึ้น โดยมีผู แ ทนจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม
๑.๒.๑๑ ตอมานายทะเบียนพรรคการเมืองไดตั้ง คณะทํางานขึ้น โดยมี ผูแ ทนจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
และคณะทํางานดังกลาวไดประชุมรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมดวยวา เมื่อวันที่
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๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนวันเลือกตั้งลวงหนาดังกลาว นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง ไดใหเงินแก
นางสาวณั ฐ กานต เกิ ด เอี่ ย ม จํ า นวน ๔๐๐ บาท และได พู ด จู ง ใจนางสาวณั ฐ กานต เกิ ด เอี่ ย ม
ใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา หรือนางนันทนา สงฆประชา
คณะทํางานไดขอยุติเปนเอกฉันทใหแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อแจงผูรอง
ใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
๑.๓ ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว จึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให
๑.๓.๑ มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕
๑.๓.๒ มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาป นับ แตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง โดยจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง
ของหัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามบัญชีรายชื่อเอกสารทายคํารองทั้งหมด
หรือจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่เปนผูมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําของผูสมัคร มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ ย งธรรม 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 งธรรมตาม
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 โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็น เบื้องตน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจ
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได หรือไม พิจารณาแลวเห็นวา คํารองของผูรองตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒)
และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจ
รับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
๓. ผูถูกรองยื่น คําชี้แ จงแกขอกลาวหา คําชี้แ จงแกขอกลาวหาเพิ่มเติม พรอมสงเอกสาร
หลักฐานประกอบ สรุปความไดวา
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๓.๑ การที่ผูรองอางวา นายมณเฑียร สงฆประชา มีตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคผูถูกรอง
และเปน กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง แตใ นการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา กระทําไปในฐานะเปนเพียงสมาชิกพรรค
ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง มิใชในฐานะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ดวยเหตุที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ซึ่งบัญญัติให “พรรคการเมือง” หมายความวา
คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองฯ ดังนั้น การกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เพี ย งคนเดี ย ว ยอ มไม อ าจถื อเป น การกระทํ า ของพรรคการเมื องได เว น แต ก รณี ต ามมาตรา ๑๗
ที่กําหนดใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
และกรณี ไ ม ต อ งด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง ที่ บั ญ ญั ติ ว า “ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ผูใ ดกระทําการ กอ หรือสนับสนุน ใหผูอื่น กระทําการ อัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” และวรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทํา
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือ
แกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” เนื่องดวยคําวา “การกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง” ที่บัญญัติไว
ในวรรคสองยอมจะหมายถึงบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง แตคําวา “หัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคผูใด” ที่บัญญัติไวในวรรคสองเชนกัน ยอมเปนคนละคนกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง
การที่ผูร องบรรยายคําร องเกี่ย วกับนายมณเฑีย ร สงฆ ประชา จึงเป น เรื่องที่บรรยายถึงการกระทํ า
ของบุคคลตามวรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ซึ่งไมอาจถือไดวานายมณเฑียร สงฆประชา
เปนกรรมการบริหารพรรคผูมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูรองจะตองบรรยายใหครบองคประกอบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ดวยวาหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด
ซึ่งไมใชนายมณเฑียร สงฆประชา เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
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 งธรรมด ว ย การกระทํ า ของ
นายมณเฑียร สงฆ ประชา จึงไมอาจถือไดวาเปน การกระทําของผูถูกรอง หัวหนาพรรคผูถูกรอ ง
หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
๓.๒ การที่ ผูรอ งกล าวหานายมณเฑีย ร สงฆ ประชา วากระทํ าการอัน เปน การฝาฝ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และ
มาตรา ๙๕ นั้น ผูถูกรองปฏิเสธวา นายมณเฑียร สงฆประชา มิไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา และ
ตามมาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ นั้น ตองเปนการกระทําโดยพรรคการเมือง แตไมปรากฏวา
เรื่องที่ถูกกลาวหานี้ ผูถูกรองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) อันเปนเหตุ
ให น ายทะเบี ย นโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง แจ ง ให ผูร อ งยื่ น คํ าร อ งเพื่ อ ให
ศาลรัฐ ธรรมนู ญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองไดตามมาตรา ๙๕ ดังนั้น การที่ผูรองยื่ น คํารองเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง จึงไมชอบดวยหลักกฎหมายดังกลาว
๓.๓ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติโดยพิจารณาจากรายงานการสืบสวนสอบสวน
ของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดพันตํารวจโท พิทยา เกิดศิริ เปนประธาน เทานั้น โดยมิได
นํารายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีพันตํารวจโท สุชิน
ศกุนตนาฏ เปนประธาน และไดสรุปความเห็นควรยกคํารองของผูคัดคานทุกกรณี เขาสูการประชุม
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอมถือเปนการไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทําใหมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย และโดยเที่ ย งธรรม ดั ง นั้ น การที่ ผู ร อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ
ศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรค
ผู ถู ก ร อ ง จึ ง เป น ไปโดยไม ช อบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
๓.๔ คดีนี้ไมมีประจักษพยานหรือพยานหลักฐานใดอันควรเชื่อไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา
มีความสัมพันธเกี่ยวของเชื่อมโยงกับนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร
และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล มีเพียงการจัดเตรียมพยานแวดลอมที่เปน คนของคูแขงขัน
ทางการเมืองของพรรคการเมืองอื่นมาใหการปรักปรําและขยายความใหเชื่อมโยงกับบุคคลทั้งสามเทานั้น
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โดยผลของการสอบสวน ทั้งพนักงานสอบสวน คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชัยนาท
และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ประกอบกับ พยานบุคคลที่เกี่ยวของ ก็ไมพบวามีการจายเงิน
หรือรั บเงิ น และการเตรีย มการจะจ ายเงิน หรื อจะรับเงิน หรือ พบเอกสารหลั กฐานการแนะนําตั ว
ใบปลิว โปสเตอรของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายเลข ๑๑ และ ๑๒ ผูถูกรอง
ของเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยนาท คนหนึ่งคนใดเลย อีกทั้งเมื่อคนตัวนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง
ในสถานที่เกิดเหตุ หรือเมื่อไปตรวจคนที่บานก็ไมพบวามีหลักฐานหรือเอกสารใดที่เกี่ยวของกับการหาเสียงของ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา สวนนางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร ซึ่งถูกกลาวหา
ภายหลังวาไดรวมกระทําความผิดกับนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เจาหนาที่ตํารวจไดขอตรวจคนก็ไมพบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ จึงไมไดถูกควบคุมตัวหรือดําเนินการอยางใด
ตอมาไดใ หการเพิ่ม เติม อีกครั้งในวัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ วาเมื่อวัน ที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๐
นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร พรอมดวยนายเจษฎา เปยมเพ็ชร บุตรชาย เดินทางโดยรถยนตกระบะ
หมายเลขทะเบียน บจ-๕๒๒๕ ชัยนาท ไปที่หนวยเลือกตั้งกลางที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ โดยนายเจษฎา
เปยมเพ็ชร ไดไปสงนางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร ที่ตลาดนัดหนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑
แลวไดขับรถยนตไปปลูกตนไมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท โดยนัดหมายมาพบกัน ที่
หนาหนวยเลือกตั้ง ตอมาเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายเจษฎา เปยมเพ็ชร ไดมาพบนางศิริรัตน หรือแจว
เปยมเพ็ชร ที่หนาหนวยเลือกตั้งกลาง โดยนายเจษฎา เปยมเพ็ชร ไดไปใชสิทธิที่หนวยเลือกตั้งกลางหอประชุม
โรงเรีย นชั ยนาทพิท ยาคม ๑ สว นนางศิริ รัต น หรื อแจว เป ยมเพ็ ช ร ไดนั่ งรออยูที่ โต ะหิ น อ อ น
ขางสนามฟุตบอลโรงเรียน เมื่อนายเจษฎา เปยมเพ็ชร ลงคะแนนเสียงเสร็จแลวไดกลับมาพบนางศิริรัตน
หรือแจว เปยมเพ็ชร ที่โตะดังกลาว โดยระหวางที่นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นั่งรออยูที่โตะหินออน
มีประชาชนคนอื่น ๆ นั่งอยูดวย แตไมทราบวาผูใดบาง พรอมทั้งปฏิเสธวาไมรูจักกับนางศรีประไพ
หรืออุย โตเพ็ง สวนนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล ก็ใหการปฏิเสธพรอมทั้งยืนยันวาในวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๐ ตนไมไดเขาไปที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ ตามที่ถูกกลาวหา และไมไดอยูใ น
ที่เกิดเหตุแตอยางใด แตยอมรับวารูจักนางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร มานานประมาณสิบกวาปแลว
๓.๕ ตามที่นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร และนางธิดารัตน
หรือโอด เหล็กทะเล ไดถูกกลาวหาวา กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๓ (๑)
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และมาตรา ๑๓๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
ขอ กลา วหาดั งกล า ว ปรากฏว าคณะอนุ ก รรมการสืบ สวนสอบสวนจั ง หวั ด ชั ยนาทซึ่ ง แต ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดทําการสืบสวนสอบสวนแลวเห็นวา ขอกลาวหาไมมีมูล จึงใหยุติเรื่อง
ตามรายงานการสืบสวนสอบสวน ลงวัน ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๑ (คําคัดคานที่ ๕/๒๕๕๐) และ
ในสวนคดีอาญานั้น พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองชัยนาท ไดดําเนินการสอบสวนพยานบุคคล
จํา นวน ๑๕ ปาก ได แ ก นายจุ ม พฏ เจตน จั น ทร นางวั ช ลา ทิ ม รั ก ษ นายกล า จั น ทร พ รหม
นายนฤทธิ์ สัง ขป ระเสริ ฐ นางส ม จี น เผือ กเที่ ยง นายไพทูล ย นอ ยหรา ย นางลั ดดา บุญ เศี ย ร
นายสามเหลี่ยม แสงภู นายอุดม เทพภัณ นายประกอบกิจ อินทรอักษร นางสุฑามาศ กุลนิพัทธสรรค
นางสาวอัญชลี พรมจาด นายยวน ไกรสุภาพ นางลับ ธูปเทียน และนางนพรัตน ฟกบัว โดยไดสรุป
สํานวนสอบสวนวา “จากขอเท็จจริงและหลักฐานทางคดี พยานหลักฐานที่รวบรวมไดนั้น ยังฟงไมเพียงพอ
ที่จะเชื่อไดวาการกระทําของผูตองหาเปน ความผิดฐาน “กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อจูงใจให
ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให แ ก ผู ส มั ค รหรื อ พรรคการเมื อ งใดโดยวิ ธี ก ารให เ งิ น ”
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ จึงเห็นสมควร “สั่งไมฟอง” ผูตองหาตามตัวบทและ
กฎหมายที่ก ลาวมาขางตน ” ประกอบกั บพนัก งานอัยการในคดีอาญาที่ ร.อ. ๕๖๐/๒๕๕๐ และ
คดีอาญาที่ ร.อ. ๒๑๖/๒๕๕๑ ก็มีคําสั่งไมฟอง เปนผลใหคดีอาญาเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากนายมณเฑียร
สงฆประชา นางนันทนา สงฆประชา นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร
และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล มิไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาแตประการใด
๓.๖ คดีนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชัยนาทและคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนใหทําการสอบสวนเรื่องเดียวกัน อันเปนการสืบสวนสอบสวนซ้ําซอนกัน นอกจากนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไดมอบหมายให
เจาหนาที่แจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีอาญาตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองชัยนาท
สองคดี จึงมีผลการสืบสวนสอบสวนของคณะทํางานที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนสองสํานวน ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองนํามาพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหเปนที่แนชัดกอนที่จะมีการพิจารณาลงมติวานายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา
ผูสมั ครรับ เลื อกตั้ง มี ความผิด อัน เป น เหตุต องเพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ง กอ นประกาศผลการเลือ กตั้ ง
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หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังมีอํานาจ
พิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดอีก หากมีพยานหลักฐานแนชัดวาผูสมัครรับเลือกตั้งไดกระทําความผิด
ตามที่ถูกกลาวหาจริง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งและสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมได แตการใชดุลพินิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในเรื่องที่กลาวหานี้ มีลักษณะเปนการเรงรีบผิดปกติ และมีลักษณะที่ไมเที่ยงธรรม ทั้งการสอบสวน
ในประเด็นที่ถูกกลาวหาก็ไมมีความชัดเจน
๓.๗ คดีนี้ไมมีเหตุจูงใจที่ผูถูกรองจะกระทําการใด ๆ อันมีผลใหการเลือกตั้งไมเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องดวยผูถูกรองสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง
๑๑๒ เขต รวม ๒๗๕ คน จากจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๑๕๗ เขต รวม ๔๐๐ คน และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนการแขงขันระหวางพรรคพลังประชาชน
กับพรรคประชาธิปตย เพื่อชิงการเปนพรรคเสียงขางมากในการเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล นอกจากนี้
ผูถูกรองยังไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกพรรคผูถูกรองที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทุกคนตระหนักและลงลายมือชื่อใหสัญญาตอพรรควา จะปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมายในการเลือกตั้ง
รวมทั้งไดออกประกาศและคําสั่งหลายฉบับ และหัวหนาพรรคผูถูกรองเอง ยังไดกลาวปราศรัยใน
วันปฐมนิเทศผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กําชับมิให
มีการกระทําฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง และตามไปปราศรัยกําชับในเขตเลือกตั้งตาง ๆ รวมทั้งยังหามมิให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งขายเสียงดวย โดยถือเปนนโยบายสําคัญของพรรค ยอมเล็งเห็นไดวา เปนไปไมได
ที่ผูถูกรอง หัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จะกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
๓.๘ ตามคํารองของผูรองระบุวา “นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง ไดใหเงินแกนางสาวณัฐกานต
เกิดเอี่ยม จํานวน ๔๐๐ บาท และไดพูดจูงใจใหนางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม ใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ใหแก นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา” นั้น ผูถูกรองไดชี้แจงวา นายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ไมเคยรูจักและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับนางศรีประไพ
หรืออุย โตเพ็ง และไมเคยใหนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง ใหเงินแกนางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม
จํานวน ๔๐๐ บาท หรือพูดจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา กับนางนันทนา
สงฆประชา อีกทั้งนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง เองก็ไมเคยใหเงินแกน างสาวณัฐ กานต เกิดเอี่ยม
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จํานวน ๔๐๐ บาท หรือพูดจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา กับนางนันทนา
สงฆประชา ตามที่ถูกกลาวหาแตอยางใด ทั้งนี้ ในขณะเวลาที่ถูกกลาวหานั้น นางศรีประไพ หรืออุย
โตเพ็ง อยูที่บานของตนและมีพยานบุคคลยืนยัน สวนการที่นางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม ไดใหการวา
นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง ไดนําเงินมาให จํานวน ๔๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เพื่อใหนางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายเลข ๑๑
และ ๑๒ และไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปมอบใหกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น คําใหการของนางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม ขาดน้ําหนักมาก ซึ่งหากไดรับเงิน
ตามที่ไดใ หการจริง ไมนาจะทิ้งชวงนานถึงสิบหาวัน ซึ่งลวงเลยวัน เลือกตั้งไปแลวหลายวัน และ
ทราบผลคะแนนการเลือกตั้งแลว จึงไดนํามามอบใหกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนไวเปนหลักฐาน
อีกทั้งยังมีพยานยืนยันวา ไมมีใครมาแจกเงินเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แตอยางใด ประกอบกับนางสาวณัฐกานต เกิดเอี่ยม ก็ไมรูจักกับนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง มากอน
และอยูคนละหมูบาน มีระยะทางหางกันถึง ๑๐ กวากิโลเมตร จึงไมมเี หตุผลใด ๆ ที่จะมีการนําเงินมา
ใหกัน
๓.๙ ตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ที่ผูรองไดยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง นั้น เปนบัญชีรายชื่อในคราวประชุมใหญ
สามัญประจําป ๒๕๔๘ เมื่อวัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ อัน เปน วัน ที่ไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองชุดใหม ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง ตั้งแตวัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวมจํานวน ๕๕ คน นั้น ผูถูกรอง
ชี้แจงวา ตอมาผูถูกรองไดมีการเปลี่ยนแปลงในสวนของกรรมการบริหารพรรคอีกหลายครั้ง โดยครั้งสุดทาย
กอนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนผลใหคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง คงเหลือจํานวน ๔๓ คน
ปรากฏตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง ฉบับมีผลใชบังคับ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และฉบับที่มี
ผลใชบังคับ ในปจจุบัน และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมื อง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
การที่ผูรองไดนําบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ซึ่งไมเปนปจจุบันมายื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมเปนธรรมตออดีตกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จํานวน ๑๒ คน ซึ่งไมได
มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะที่เกิดเหตุถูกกลาวหา
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๓.๑๐ เมื่อพิจารณาจากสํานวนการคัดคานเลขที่ ๗/๒๕๕๐ ที่มีนายประวิทย มวงโพธิ์
วามีพยานบุคคลที่เกี่ยวของรูเห็น การกระทําความผิด คือ นายประกอบ แยมเจิม นายสนาน บินชัย
และนางประมวล แยมเจิม แตเมื่ออนุกรรมการเรียกพยานดังกลาวมาสอบสวนพบวา พยานทั้งสามคนปฏิเสธ
และยืนยันวาไมเคยรับเงินจากผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท แตอยางใด แสดงใหเห็นไดวา
นายประวิทย มวงโพธิ์ มีเจตนาสรางพยานหลักฐานเท็จและกลั่นแกลงนายมณเฑียร สงฆประชา และ
นางนันทนา สงฆประชา ใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง โดยมีคูแขงทางการเมืองเปนผูบงการและวางแผน
อยูเบื้องหลัง ดังเห็นไดจากความจริงที่ปรากฏขึ้น ในสํานวนการรองคัดคานเลขที่ ๕/๒๕๕๐ ซึ่งมี
นายพรหมมินทร สีตบุตร ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองอื่นเปนผูรองคัดคาน แลวอาง
นายประวิทย มวงโพธิ์ เปน พยานดวย โดยใหการวาเปน หัวคะแนนของนายมณเฑียร สงฆประชา
และนางนันทนา สงฆประชา เดินหาเสียงดวยกัน เพื่อใหกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา นายประวิทย
มวงโพธิ์ เปน พยานที่สามารถเชื่อมโยงใหนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา
ไปเชื่อมโยงกับนางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง และนางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร ได ซึ่งความจริงแลว
หากนายประวิทย มวงโพธิ์ เปนหัวคะแนนของนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา จริง
ก็ ยิ่ ง ไม มี เ หตุ ผ ลที่ ต อ งไปร อ งคั ด ค า นนายมณเฑี ย ร สงฆ ป ระชา และนางนั น ทนา สงฆ ป ระชา
เพราะการรองคัดคานนั้นจะตองกระทําโดยฝายตรงขามทางการเมืองเพื่อใหชนะการเลือกตั้ง ดังเชน
นายพรหมมินทร สีตบุตร ผูคัดคาน
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา คําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่ม เติม รวมทั้งไดตรวจพยานหลักฐานของคูกรณีแ ลวเห็น วา คดีมีขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได กรณีไมจําเปนตองเรียกเอกสารหลักฐานอื่นตามที่คูกรณี
รองขออีก ศาลจึงงดการไตสวน ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๗ และเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคผูถูกรองหรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา
ประเด็นแหงคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
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ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
คําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้ง
ของประเทศเป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ยงธรรม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มี บ ทบั ญญั ติ ป อ งกั น การทุ จ ริ ต
การเลือกตั้งดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชนเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง
อัน เปน วิธีการที่นักการเมืองสวนหนึ่งใชกัน มานานจนเปน ความเคยชิน แลวกลายเปน จุดเปราะบาง
ทางการเมืองที่นักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดที่รายแรง ทําใหการเมืองและ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง และกอใหเกิดความเสียหาย
แกประเทศเปน อยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอํานาจแลว ยอ มใชอํานาจหนาที่
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย เพื่อเตรียมไว
สําหรับใชในการเลือกตั้งครั้งตอไปเพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักร
ที่เลวรายอยางไมมีที่สิ้นสุด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูใ นสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจ ารณาแลว เห็ น ว า ประเด็ น ปญ หาการกระทํ า ความผิด ของนายมณเฑีย ร สงฆ ประชา
รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง นั้น ผานกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมาแล ว อัน เป น การดํา เนิน การตามรั ฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ อันเปนกระบวนการ
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ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙
วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจ
ที่จะเปลี่ย นแปลงคํา วินิ จฉั ยของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ในกรณีดั งกล าวได ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยไวแ ลววา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว
อันเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลวนั้น เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้
และเปน ประเด็น ที่อยูใ นอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัยตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๓ บัญญัติใ หคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไวโดยเฉพาะ ประเด็นขอเท็จจริงเรื่องการกระทําของ
นายมณเฑียร สงฆประชา เป น การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม จึงถือเปน
ที่ยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการใดที่มิไดเปนไป
ตามขั้น ตอนวิธีก ารตามที่กฎหมายบั ญญั ติ ศาลรัฐ ธรรมนู ญยอ มไม มีอํ านาจเขาไปตรวจสอบหรื อ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา
ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ก็ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
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บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวเด็ดขาด
แลววา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวา พรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ แมตามคําชี้แจงของผูถูกรองและคําแถลงการณของหัวหนาพรรคผูถูกรองจะยืนยันวา
พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง จะไมไดเปนผูกระทําก็ตาม
กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจ
วินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เปนความผิด
ที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
ผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมทํางานกับพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดสอง
ไมใ ห คนของพรรคกระทําความผิดโดยมี บทบั ญญัติใ หพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรค
จะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคคนที่ไปกระทําความผิดดวย ในทํานองเดียวกัน
กับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา ถาผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ไปกระทําการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูแ ทนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นดวย
จะปฏิเสธความรับ ผิดชอบมิ ได คดี นี้จึงถือไดวามีเหตุตามกฎหมายที่ศ าลจะตอ งวินิจฉัย วาสมควร
ยุบพรรคการเมืองผูถกู รองหรือไม
โดยที่ผูถูกรองเปนพรรคการเมืองอันเปนองคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยางที่ถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูถูกรอง ควรไดมาดวยความบริสุทธิ์ ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ผูถูกรองเปน หลัก มิใ ชไดม าเพราะผลประโยชนหรืออามิ สสิน จางที่เปน เหตุจู งใจผูมีสิทธิเลือกตั้ ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งให กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทําหนาที่ควบคุมดูแลผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่พรรคสง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคดวยกัน เอง มิใ หกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ฝาฝนกฎหมาย แตนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
กลับใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวา ผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง
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ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปน
บุคคลคนละคนกับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคคนอื่น ไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือ
แกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
เปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้น
มีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตองให
หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่นเปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป
เพราะกรรมการบริหารพรรคที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะ
กระทําความผิดดวย จึงเปนกรณีที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
เปนผูกระทํา อันเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้น
ยอมถูกหามไปดวยซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น”
ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองไดกําหนดมาตรการปองกัน มิใ หผูสมัครรับเลือกตั้งของ
ผูถูกรอง กระทําการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอ นที่จะ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาให มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรเป น การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยจัดประชุมชี้แจงใหผสู มัครของผูถูกรองทราบแลว นั้น เห็นวาการดําเนินการดังกลาว แมหากจะได
กระทําจริง ก็มิไดเปนขอยกเวนความรับผิดตามกฎหมายในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคไปทําผิดเสียเอง
เพราะในกรณีเชนนั้น ยอมเปนการแสดงใหเห็นไดวา มาตรการตาง ๆ ที่จัดทําไปนั้น มิไดมีผลบังคับใช
แตอยางใด แมตามคําแถลงการณของหัวหนาพรรคผูถูกรองจะเปนเรื่องที่นาเห็นใจอยูมากก็ตาม แตเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดโดยผูที่เปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองแลว ผูถูกรองยอมตอง
รับผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การที่นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองมีบทบาท
สําคัญในพรรค จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู
กระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทําความผิดเสียเอง อันเปนความผิด
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ที่รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควร
ที่จะตองยุบพรรคผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผล
ในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
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
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่มีการกระทําความผิด
เปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่อางวา การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองเปนกรณีที่หัวหนา
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริ หารพรรคการเมืองแตละคนมีสว นรูเห็น หรือปลอยปละละเลยฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา
การเพิกถอนสิ ทธิเ ลือกตั้งของหัว หนา พรรคการเมือ งและกรรมการบริหารพรรคการเมื องในคดี นี้
เปนการเพิกถอน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใชตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ก็มิอาจลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได
ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น
สวนประเด็นตามคําขอหรือคําโตแยงอื่นของผูถูกรอง นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย
ประเด็นแหงคดีตามที่กลาวครบถวนแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยให
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคชาติไทย ผูถูกรอง
เนื่องจาก นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด
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 ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติไทย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา ประเด็นที่วานายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไดดําเนินการสืบสวนสอบสวน
ตามอํานาจหนาที่ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓
อันเปน กระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญและตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไวซึ่ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
ศาลรัฐ ธรรมนูญจึ งไม มีอํา นาจที่จะเปลี่ ยนแปลงคําวิ นิจฉั ยของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณี
ดังกลาวได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแลววา การกระทําของนายมณเฑียร สงฆประชา
เปน การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอเท็จจริงเดียวกัน
กับประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้ ดังนั้น จึงตองถือเปนยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะทําใหการเลือกตั้ง
ของประเทศเป น ไปโดยสุ จริ ต และเที่ ย งธรรม จึ ง มี บทบั ญ ญั ติป อ งกั น การทุจ ริ ต การเลื อ กตั้ ง และ
บทลงโทษไวอยางเครงครัดเพื่อไมใหเกิดการซื้อสิทธิซื้อเสียงอันเปนปญหาสําคัญของการเลือกตั้งและ
ทําใหไดผูแทนราษฎรที่มิไดเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
จากการเขามาสูอํานาจและใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อหาผลประโยชนสําหรับตนเอง
และพวกพองและเตรียมไวสําหรับการซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป อันเปนวัฏจักรที่วนเวียน
และกอใหเกิดความเสียหายแกระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงบัญญัติไว
เปนการเด็ดขาดวา หากมีการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งและปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทํานั้น แลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดวา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แมในทางขอเท็จจริง
พรรคการเมื อง หัว หน า พรรคการเมื อง หรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคจะไม ได เ ป น ผู ก ระทํา ก็ ต าม
รัฐธรรมนูญก็ใหถือวา พรรคการเมืองเปนผูกระทําอันมิอาจใชดุลพินิจวินิจฉัยเปนอยางอื่นได พรรคการเมือง
หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค จึงตองระมัดระวังคัดกรองผูสมัครมิใ หกระทํา
ความผิดดังกลาว
ดังนั้น เมื่อรัฐ ธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งของประเทศเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และถือวาการที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ อันมีเจตนารมณที่ถือวา
การทุจริตการเลือกตั้งเปนเรื่องรายแรง เมื่อนายมณเฑียร สงฆประชา เปน รองเลขาธิการพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองกลับใชวิธีการอันผิดตอกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับการเลือกตั้ง และ
ทําใหพรรคการเมือ งผูถูกรองไดสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงตองถือวาผูถูกรองไดรั บ
ประโยชนจากการกระทําดังกลาว กรณีจึงเปน เรื่องรายแรงและนับวามีเหตุสมควรยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรอง
ที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น เห็นวา เมื่อนายมณเฑียร สงฆประชา เปน รองเลขาธิการพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองและเปนผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเสียเอง ยอมเปนที่ชัดเจนอยูในตัวแลววา
กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีเจตนาที่จะกระทําความผิด จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป
กรณียอมถือไดวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง แลว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก
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ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวัน ที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติดังกลาวมิไดใ หศ าล
ใชดุลพินิจสั่งเปนอยางอื่นได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิอาจไมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองได กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูถูกรอง
ที่ผูถูกรองอางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองแตละคน
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็น วา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใชการเพิกถอนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ จึงตองนําบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ปรับ ใชแ กคดี และมีศักดิ์สูงกวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิไดบัญญัติใ หเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนรายบุคคล กรณีจึงไมอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนรายบุคคลได
อาศัย เหตุ ผลดั งกลา วขา งตน จึง วินิจ ฉัยใหยุบพรรคชาติ ไทย ผูถู กรอ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิดเปน
ระยะเวลาหาป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้ง
ของประเทศ เปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง
ดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชน เพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง อันเปน
วิธีการที่นักการเมืองสวนหนึ่งใชกันมานานจนเปนความเคยชิน แลวกลายเปนจุดเปราะบางทางการเมือง
ที่นักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดที่รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตย
ของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง และกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศ
เปนอยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอํานาจแลว ยอมใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมคี วามละอาย เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้ง
ครั้งตอไปเพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมี
ที่สิ้นสุด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกัน นักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใ หมี
โอกาสเขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูในสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา ประเด็นปญหาการกระทําความผิดของนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค
และกรรมการบริ ห ารพรรคชาติ ไ ทยผู ถู ก รอ ง นั้ น ผา นกระบวนการตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มาแล ว เป น การดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ง สมาชิ กวุ ฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ อัน เป น
กระบวนการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว โดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญ
จึ ง ไม มี อํ า นาจที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในกรณี ดั ง กล า วได
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยไวแลววา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค
และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย กอ ใหผูอื่น กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็น เปน ใจใหบุคคลอื่น
กระทําการดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
ประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยไวแ ลวนั้น เปน ประเด็น ขอเท็จจริงเดียวกัน
กับคดีนี้ และเปนประเด็นที่อยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเปนผูวินิจฉัย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริต
การเลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรหรื อสมาชิก วุ ฒิส ภาไว โดยเฉพาะ ประเด็ น ขอ เท็ จจริง เรื่ อ ง
การกระทําของนายมณเฑียร สงฆประชา เปน การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
หรือไม เห็นวา ตองถือเปน ที่ยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น ก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรค
การเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญดังกลาว เปน ขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวา พรรคการเมืองนั้น กระทําการ
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญ แมขอเท็จจริง พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรค
จะไมไดเปน ผูกระทําก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา จึงเปน ขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแ ยงได
แมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้เนื่องจากความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียง
ในการเลือกตั้งเปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมาย
จึงบัญญัติใหเปน หนาที่ของผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมทํางานกับพรรค และ
คอยควบคุม ดูแล สอดสองไมใหคนของพรรคกระทําความผิด โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมืองและ
ผูบริหารพรรคการเมืองจะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคคนที่ไปกระทําความผิดดวย
ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา ถาผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลไปกระทําการใดที่อยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น แลวกอใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูแทนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลนั้น ดวย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได คดีนี้จึงถือไดวา มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะตอง
วินิจฉัยวา สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืน ยัน วา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
ไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง
ยอมเปน ที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้น มีทั้งเจตนาและการกระทําผิด
ยิ่ ง กว า เพี ย งรู เ ห็ น เป น ใจกั บ ผู อื่ น เสี ย อี ก จึ ง ย อ มไม มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งให หั ว หน า พรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนอื่น เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อีกตอไป เพราะกรรมการ
บริหารพรรคที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิดดวย
จึงเปน กรณีที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเปนผูกระทํา
อัน เปน ไปตามหลักกฎหมายที่วา เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้น
ยอมถูกหามไปดวย ซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น”
(the greater embraces the lesser. หรือ a fortiori logic) ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา พรรคไดกําหนดมาตรการปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรอง กระทําการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอ นที่จะ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง โดยจัดประชุม ชี้แจงใหผูสมัครของพรรคทราบแลวนั้น เห็น วา
การดําเนินการดังกลาว แมหากจะไดกระทําจริง ก็มิไดเปนขอยกเวนความรับผิดตามกฎหมายในกรณี
ที่กรรมการบริ หารพรรคไปทํ าผิ ดเสียเอง เพราะในกรณี เช น นั้น ยอ มเป น การแสดงใหเห็ น ไดว า
มาตรการตาง ๆ ที่จัดทําไปนั้น มิไดมีผลบังคับใชแตอยางใด แมตามคําแถลงการณของหัวหนาพรรคการเมือง
ผูถูกรองจะเปนเรื่องที่นาเห็นใจอยูมากก็ตาม แตเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดโดยผูที่
เปนกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรองแลว ผูถูกรองยอมตองรับผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เปนผูมี
บทบาทสําคัญในพรรคของผูถูกรอง จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของ
พรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู กระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทํา
ความผิดเสี ยเอง อัน เปน ความผิดที่รายแรงและเปน ภัยคุกคามต อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอัน สมควรที่จะตองยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง เพื่อ ใหเปน บรรทัดฐาน
พฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผลในทางยับยั้งปองปราม (deterrent effect) มิใหเกิด
การกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชนเดียวกัน บทบัญญัติดังกลาว
เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองแลว จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่มีการกระทําผิด
เปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของที่อางวา
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะตองเปน
กรณี ที่ หั ว หน า พรรคหรื อ กรรมการบริ ห ารพรรคแต ล ะคนมี ส ว นรู เ ห็ น หรื อ ปล อ ยปละละเลยฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใชตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม ว า กรณี จ ะเป น เช น ใดก็ ต าม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ก็มิอาจลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได
ขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของในประเด็นนี้ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากนายมณเฑียร สงฆประชา
รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และให เพิ กถอนสิท ธิเ ลือ กตั้ งของหัว หน าพรรคชาติ ไทยและ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

กรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคชาติไทย
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง นายมณเฑี ย ร สงฆ ป ระชา รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมือ งผู ถูก ร องและ
กรรมการบริหารพรรคชาติไทย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ มีดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๗ ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปน
การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

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 เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารอง ในกรณีที่ศาลฎีกา
มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้น
สิ้นสุดลง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวนรวม
ของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสองใหยื่นตอศาลอุทธรณ และ
ใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ หรือกระทําการตามที่รัฐ ธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดม า
ซึ่งอํานาจโดยวิธีการดังกลาว
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(๒) กระทําการอัน เปน การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอันอาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๑๐๔
มาตรา ๙๕ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองและไดตรวจสอบแลวเห็นวาพรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุด
ไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาอัยการสูงสุด
เห็นสมควร ก็ใหยื่น คํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ถาอัยการสูงสุด
ไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทนจากนายทะเบียน
และผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงใหอัยการสูงสุด
เพื่ อ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ ไป ในกรณี ที่ ค ณะทํ า งานดั ง กล า วไม อ าจหาข อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ
การดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง
หากนายทะเบีย นเห็น สมควรจะใหระงับการดําเนิน การของพรรคการเมือ งซึ่งกระทําการ
ตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน
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มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนน
ใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้
(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชน
อื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะโดยตรง
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
มาตรา ๑๐๓ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนแลว
เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครผูใดกระทําการอันเปน การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีพฤติการณที่เชื่อไดวา
ผูสมัครผูใดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว หรือรูวา
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มีการกระทําดังกลาวแลวไมดําเนินการเพื่อระงับการกระทํานั้น ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา
การกระทํ า นั้น น าจะมี ผ ลให การเลื อ กตั้ งมิ ไ ดเ ป น ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม ให คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปน เวลาหนึ่งป โดยใหมีผ ล
นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐ ธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง เพื่อเสนอคํารองตอศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง
ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง
ไมวาเปนการกระทําของผูใด ถาเห็นวาผูสมัครผูใดหรือพรรคการเมืองใดจะไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหผูสมัครผูนั้นหรือพรรคการเมืองนั้นระงับหรือดําเนินการใด
เพื่อแกไขความไมสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ผูสมัครผูนั้น หรือพรรคการเมืองนั้น
ไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานวาผูสมัครผูนั้น
เปนผูสนับสนุนการกระทํานั้น พรรคการเมืองนั้นมีสวนรูเห็น ในการกระทํานั้น เวนแตผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองนั้นพิสูจนไดวาไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว
มติ ของคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง เพื่ อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลื อกตั้ง ตามมาตรานี้ ใ ห เ ปน ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่ อ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ผู ส มั ค รผู ใ ดหรื อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให เ พิ ก ถอน
สิทธิ เลือ กตั้ งของหั วหน าพรรคการเมื องและกรรมการบริหารพรรคการเมื องผู ใ ดแลว ให พิจารณา
ดําเนินการใหมีการดําเนินคดีอาญาแกผูสมัคร หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูนั้นดวย ในการนี้ ใหถือวาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
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ในกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งแตกอนวัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง และผูสมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนผูสมัครในการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้งที่ไดคะแนนเลือกตั้งในลําดับซึ่งจะเปน ผูไดรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหไดผูรับเลือกตั้งครบจํานวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
คดีตามคํารองมีปญหาที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง นายมณเฑี ย ร สงฆ ป ระชา รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมือ งผู ถูก ร องและ
กรรมการบริหารพรรคชาติไทย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในการดําเนินกิจการหรือการกระทําตาง ๆ ของรัฐ ตองเปนไปโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และถูกตรวจสอบไดโดยศาล ตามหลักนิติธรรม โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น มาตรา ๑๙๗ ซึ่งเปนบททั่วไปไดบัญญัติไววา
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี เ ป น อํ า นาจของศาล ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปโดยยุ ติ ธ รรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใ หเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และในสวนของอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครอง
ตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนิน กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกร ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ ไดบัญญัติยกเวนอํานาจของศาลปกครองไววา อํานาจศาลปกครอง
ดั ง กล า วไม ร วมถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดขององค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป น การใช อํ า นาจโดยตรง
ตามรัฐ ธรรมนูญขององคกรตามรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญไดวินิจฉัยไวเปน บรรทัดฐานใน
คําวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๔๖ ดวยวาการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
ซึ่งเปนกรณีการใชอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือ
ขอโตแยงที่เกิดขึ้น ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และ
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนลักษณะของการใชอํานาจหนาที่
ตามรัฐ ธรรมนูญ อัน มีผ ลใหการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไ ดใ ชอํานาจหนา ที่
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ถือเปนยุติ
และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวในมาตรา ๒๓๖
วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งมีสาระสําคัญอยางเดียวกันกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓)
สํา หรั บ ในกรณี ก ารควบคุม และตรวจสอบให การเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ เปนบทบัญญัติสําคัญที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปน องคกรทางบริหารตามรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาซึ่งเปนองคกรตุลาการและใชอํานาจตุลาการ
เปนองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด แยกไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีแรก เปนกรณีกอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนที่สุด และกรณีที่สอง เปนกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นวา ควรใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมการการเลือกตั้งตองยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
สําหรับคดีตามคํารองนี้ เปน กรณีกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยที่ ๗๘/๒๕๕๑ ใหงดการประกาศผลการเลือกตั้งของ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนัน ทนา สงฆประชา ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา เปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่ง และจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๒ คนใหม
โดยใหน ายมณเฑี ยร สงฆป ระชา และนางนัน ทนา สงฆ ประชา ชดใชค าเสีย หายตามจํา นวนที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาทรายงานคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม รวมทั้งใหดําเนินคดีอาญาแกน ายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ชร นางศรีประไพ หรืออุย
โตเพ็ง และนางธิดารัตน หรือโอด เหล็กทะเล เนื่องจากเห็นวา มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวานางศิริรัตน
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นางศรีประไพและนางธิดารัตน ไดจัดเตรียมเพื่อจะใหเงิน แกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่หอประชุม โรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม ๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแกนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา โดยมีพฤติการณ
ที่เชื่อไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือ
รูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาวอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีความเห็นวาการจัดเตรียมเพื่อจะใหเงินดังกลาวนาจะมีผลใหการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับนายมณเฑียร สงฆประชา
และนางนัน ทนา สงฆประชา มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดแจงความเห็นพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิ
เลื อกตั้ง พิ จารณาตามมาตรา ๑๐๕ แหง พระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว าด วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ งสมาชิก วุ ฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอ มา คณะกรรมการ
การตรวจสอบการเพิก ถอนสิ ทธิเลื อกตั้ง ไดพิจ ารณาแลวเห็น วา การสั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา เปนการชอบดวยกฎหมายและไมปรากฏวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
ดั ง นั้ น คดี ต ามคํ า ร อ งนี้ จึ ง รั บ ฟ ง ข อ เท็ จ จริ ง เป น ยุ ติ ว า นายมณเฑี ย ร สงฆ ป ระชา
รองเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง กระทําความผิดอันเปนการฝาฝน
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 ๕๓ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
จึงถือเปนที่ยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งไมปรากฏวามีการดําเนินการใดที่กรณี
มิไดเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและดุลพินิจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ บั ญญั ติใ ห สมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรเปน ผูแ ทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยูใ นความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือ
การครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
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โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน และกอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิญาณตน
ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรดวยถอยวาจา “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ขาพเจาจะรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่ งรัฐ ธรรมนู ญแหง ราชอาณาจั กรไทยทุกประการ” ซึ่ งเปน การยื น ยัน ใหเห็น วา รัฐ ธรรมนู ญ
มีเจตนารมณที่จะใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตอยางแทจริง
จึงไดกําหนดมาตรการ และกลไกตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตองเป น ไปดวยความบริ สุทธิ์แ ละยุติธรรม และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย
สําหรับในสวนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดมาตรการบังคับ
ทางกฎหมายไว ใ นมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง ว า ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู ใ ดกระทํ า การ ก อ หรื อ
สนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และบัญญัติไวในวรรคสองวา กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทํานั้น แลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ อันเปนการกระทําความผิดที่มีความผิดรายแรง
ในลักษณะเชนเดียวกับการกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๖๘ ซึ่งอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองดวย และในกรณีที่ผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่น ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียม
เพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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ลงคะแนนเสี ยงเลือ กตั้ ง ให แ ก ต นเอง หรือ ผู สมั ครอื่น หรือ พรรคการเมือ งใด ย อมเป น ความผิ ด
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทลงโทษไวในมาตรา ๑๓๗
วา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
สั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปดวย
เมื่อพิเคราะหถึงเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวแลว เห็นวา พรรคการเมืองเปนที่รวมของคณะบุคคล ที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมือ งของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงที่จะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และมีการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยมีหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบรวมกัน ในการดําเนิน กิจกรรมของพรรคการเมือ งใหเปน ไป
โดยชอบดวยกฎหมาย ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันหลัก
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนจะตองเปน ผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ที่แสดงออกในการเลือกตั้ง โดยปราศจากการใชอิทธิพลหรือการชักจูงดวยการเสนอใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได การที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทําการ หรือรูเห็นเปนใจ
ใหมีการกระทําการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ดวยวิธีการใหทรัพยสิ น อัน อาจคํ านวณเปน เงิน ไดแ กผู ใ ด ผูสมัค รรับเลือกตั้งผูนั้น ยอ ม
ไมอาจดํารงสถานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทย และไมอาจปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจในการปกครองประเทศ
ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนได
เมื่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐ ธรรมนูญ
และกฎหมาย หัว หนา พรรคการเมื องและกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน จึงมี หนา ที่แ ละ
ความรับผิด ชอบรวมกั น ในการป องกั น ยั บยั้ง หรือแกไขเพื่อใหการเลือ กตั้ง เปน ไปโดยสุจริ ตและ
เที่ยงธรรม โดยไมผลักภาระใหเปน หนาที่ของรัฐแตเพียงฝายเดียว และแมวาตนเองมิไดเปนผูกอให
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กระทําความผิดก็ตาม ความสุจริตของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่นที่มิไดกระทําผิดดวย ก็ไมอาจ
เปนขออางเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบรวมกันได การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งร วมกัน รับ ผิดชอบในการควบคุม ดูแ ลการเลื อกตั้ง ให เป น ไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ก็ถอื เปนความรับผิดชอบทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคการเมืองรวมกัน
ซึ่งเปรียบเสมือนการลงโทษทางการเมืองที่ใชบังคับกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มิไดรวมกระทําผิด
ใหรวมรับผิดชอบดวย อันเปนการจํากัดหรือตัดสิทธิทางการเมือง บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไวอยางชัดแจง โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อกําหนดหนาที่ และปองปรามใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน
ปฏิ บัติ ห นา ที่ช ว ยรั ฐ ควบคุ ม และดู แ ลการเลื อ กตั้ งให เป น ไปโดยสุ จ ริต และเที่ ยงธรรมให บรรลุ ผ ล
สําหรับในสวนของหลักการเรื่องการจํากัดหรือตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งเปน ความรับผิดชอบรวมกัน
เชนวานี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดนําหลักการมาใชในกรณีตาง ๆ มากอนแลว ตัวอยางเชน
กรณีที่สภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทั้งคณะที่มิไดถูกอภิปรายไมไววางใจ
และมิ ได กระทํา การตามญั ตติ ไม ไว ว างใจ ก็ต อ งรั บผิ ดชอบร วมกัน และตอ งพ น จากตํ าแหน งด ว ย
ตามนัยมาตรา ๑๘๒
เมื่อคดีตามคํารองนี้รับฟงขอเท็จจริงเปนยุติวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปน
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค
ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง เปนผูกระทําความผิดเสียเอง และพรรคการเมืองผูถูกรอง
ไดรับประโยชนจากการเลือกตั้งโดยตรง อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ จึงมีผล
ใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองผูถูกรอง มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทําใหการเลือกตั้งเปนเพียงแบบพิธีในระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปน การเลือกตั้งทั่วไป เปน ชวงจังหวะเวลาและเปน กระบวนการทางการเมืองที่มีความสําคัญยิ่ง
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการเปดโอกาสอยางกวางขวางที่สุดแกประชาชน
ที่จะไดรวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทางทางการเมือง และคัดสรรผูแทน
เขามาทําหนาที่ทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหเปน ไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม อีกทั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ทุกพรรคการเมืองตางก็ไดทราบถึงผลรายอันเกิดจากการฝาฝนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๓๗
แล วว าเป นบทบั ญญั ติ พิ เศษที่ กํ าหนดมาตรการบั งคั บทางกฎหมายให กรรมการบริ หารพรรคมี หน าที่
รับผิดชอบรวมกัน ในการควบคุม ดูแลใหการเลือกตั้งของพรรคการเมือ งของตนใหเปน ไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และตองรวมรับผิดในผลแหงการกระทําดังกลาวของหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดวยเมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติแลววา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค
ซึ่ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ถู กร อ งเป น ผูก ระทํ า ความผิ ด เสี ย เอง ทํ า ให ผูถู ก ร อ งได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนความผิดที่เปน
อันตรายรายแรงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๘ สวนขอโตแยงของผูถูกรองที่วา
ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน กับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
และยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น
เห็น วา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง ยอมเปน ที่ประจักษชัดอยู
ในตัวแลว วา กรรมการบริหารพรรคคนนั้น มี ทั้งเจตนาและการกระทําผิ ดยิ่งกวา เพียงรูเ ห็น เปน ใจ
กับผูอื่น เสียอีก จึงยอมไมมีความจําเปน ที่จะตองใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือ กตั้ง เป น ไปโดยสุ จริ ต และเที่ย งธรรมอีก ต อไป เพราะกรรมการบริห ารพรรคที่ ก ระทํา ผิ ด
ตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิดดวย จึงเปนกรณีที่รายแรงกวา
กรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคเปนผูกระทํา อันเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา
เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้นยอมถูกหามไปดวย ขออางของพรรคผูถูกรอง
จึงฟงไมขึ้น
การที่ น ายมณเฑีย ร สงฆป ระชา รองหัว หน าพรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถู กร อ ง
กระทําการดังวินิจฉัย นั้น แสดงใหเห็ น ถึงการไมเคารพยํ าเกรงตอ กฎหมายบ านเมือง หากแตมุ ง
ประสงคเพียงดําเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ นอกเหนือไปจาก
ครรลองที่กํ าหนดไวใ นรัฐ ธรรมนูญซึ่ง เปน กฎหมายสูง สุดของประเทศ ตลอดจนบทกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ จนยากที่หาอุดมการณอัน แทจริงของพรรคใหเกิดความมั่น ใจแกประชาชนโดยรวมวา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

เมื่อเปนรัฐบาลมีอํานาจบริหารราชการแผนดินแลว จะดําเนินการปกครองโดยสุจริต ไมประพฤติมิชอบ
หรือบริหารราชการแผนดินโดยแอบแฝงไวซึ่งผลประโยชนของตนเองและพวกพอง ดังนั้น พรรคการเมือง
ผูถูกรองจึงตองรับผลในการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคตามที่รัฐ ธรรมนูญบัญญัติไว
ในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และไมอาจดํารงความเปน พรรคการเมืองที่จะสรางสรรค และจรรโลง
ความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมไดอีกตอไป กรณีจึงมีเหตุ
สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง 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
เพื่อ ให ได ม าซึ่ง อํา นาจในการปกครองประเทศ โดยวิ ธีการซึ่ งมิ ได เป น ไปตามวิ ถีท างที่บั ญญั ติไ ว
ในรัฐธรรมนูญ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูใดมีสว นรวมรูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทําดังกลาวแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขการกระทําดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงเปน บทบังคับเด็ดขาด โดยมิไดใหอํานาจ
ดุลพินิจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเปนอยางอื่น และเปนบทบัญญัติพิเศษที่ใหอํานาจศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคน มีกําหนด
หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองแลว จึงตองสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรอง มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองดวย โดยไมอาจใชดุลพินิจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองบางคนได
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
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ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา สมควรยุบพรรคชาติไทย และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด
เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็น ที่หนึ่ง ปญหาวา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคชาติไทย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมนั้น ไดผานกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว า
นายมณเฑียร สงฆประชา กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่นจัดเตรียมเพื่อจะให
เงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหนายมณเฑียร สงฆประชา อันเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ (๑)
และมาตรา ๕๘ มีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่
เกี่ยวกับนายมณเฑียร สงฆประชา มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของนายมณเฑียร สงฆประชา เปน เวลาหนึ่งปนับ แตวัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง ทั้งนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแจงความเห็นดังกลาวพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนไปยังคณะกรรมการ
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ตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๑๐๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเห็นวา
ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายมณเฑียร สงฆประชา
ชอบดวยกฎหมาย และไมปรากฏขอเท็จจริงเปนประการอื่นวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใด
โดยไมเที่ยงธรรม หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดมีคําวินิจฉัยที่ ๗๘/๒๕๕๑ ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา เปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙
วรรคหนึ่ง บัญญัติวาใหเปนที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบลางคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องนี้ได ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงตองฟงเปนยุติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดวินิจฉัยไวแลววา นายมณเฑียร สงฆประชา กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหผูอื่น
จัดเตรียมเพื่อจะใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให นายมณเฑียร สงฆประชา
อันเปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายมณเฑียร สงฆประชา เปนเวลาหนึ่งป
นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแลว
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”
ดังนั้นกรณีของนายมณเฑียร สงฆประชา จึงเขาขายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง
ปญหามีวา กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทําความผิดดังที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง เสียเองจะถือวาพรรคการเมืองนั้น เปนผูกระทํา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง หรือไม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ ด
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึ งการกระทํานั้น แลว มิ ไดยับยั้งหรือ แกไขเพื่อให
การเลื อกตั้งเปน ไปโดยสุจ ริต และเที่ ยงธรรม ใหถื อวา พรรคการเมื องนั้น กระทํา การเพื่ อใหไ ดม า
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
ผูถูกรองอางวา การกระทําของนายมณเฑียร สงฆประชา เปนการกระทําในฐานะผูสมัคร
รับ เลื อ กตั้ ง เทา นั้ น ไม ไ ด กระทํ า ในฐานะกรรมการบริห ารพรรค แต แ ท ที่ จ ริ ง แลว นายมณเฑี ย ร
สงฆ ประชา ก็ เป น ทั้ง ผูส มัครรับ เลือ กตั้ งและกรรมการบริ หารพรรคดวย ตองถือ วานายมณเฑีย ร
สงฆประชา กระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรคดวย ไมสามารถแยกออกจากกันได
ผูถูกรองอางวา คําวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมใชคนเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้งยืนยัน
วาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผูรองเอง
ก็รับวาไมมีขอมูลใดในสํานวนที่จะชี้วา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ จึงเชื่อวาคงไมมีหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ ดังอาง
อยางไรก็ดี เห็นวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ่งคนใดก็ได เพราะหากตีความวา “กรรมการบริหาร
ของพรรคการเมื องผู ใ ด” หมายความว าต องเป น กรรมการบริ หารพรรคคนอื่ น ที่ ไม ใ ช คนเดี ยวกั บ
กรรมการบริหารพรรคผูกระทําผิดแลว ผลก็จะเปนวา ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกพรรคที่ไมได
เปนกรรมการบริหารพรรค จะตองมีกรรมการบริหารพรรค ๑ คน มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ
แตในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคดวย ตองมีกรรมการบริหารพรรคอีกคนหนึ่ง
รวมเปน ๒ คน มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ เทากับเปนการเพิ่มเติมองคประกอบของ
การกระทําความผิด ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองกรณีควรมีองคประกอบเชนเดียวกัน ขออางของผูถูกรองจึงเปน
ขออางที่ไมชอบดวยเหตุผล
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อันที่จริงแลว กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ บัญญัติไว กลาวคือ มีหนาที่ตองควบคุม ไมใ ห
สมาชิกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และเมื่ อ ได มี ก ารประกาศพระราชกฤษฎี ก าให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ก็มีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการอยางใด
อยางหนึ่ง อัน เปน การฝ าฝน รัฐ ธรรมนู ญ พระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรค
เปน ผูกระทําความผิดเสียเอง กรณีจึงเปนการรายแรงยิ่งกวาการมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเสียดวยซ้ํา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไดวางขอสันนิษฐานทางกฎหมายเด็ดขาด โดยใช คําวา
“ใหถือวา” ซึ่งหมายความวาตองฟงยุติเปนอยางนั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่ ง เป น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งผู ใ ดเป น ผู ก ระทํ า การอั น ฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเองแลว จึงเปนกรณีที่ตองถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญ การที่ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
มีหนาที่ควบคุม ไม ใ หผูซึ่งพรรคสง เขาสมัครรับเลื อกตั้ง กระทํา การอัน เปน การฝาฝน รัฐ ธรรมนู ญ
พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรและการได ม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิได
เปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กระทําความผิดเสียเอง นับวาเปนการกระทําที่รายแรงและเปนภัย
ตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งยุบพรรค
การเมืองผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบกับมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประเด็นที่สาม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง มีบทบัญญัติในทํานองเดียวกับมาตรา ๖๘
วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่บังคับวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองแลวจะตองเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวในขณะที่กระทําความผิด
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ไมไดเปนบทบัญญัติที่ใหศาลรัฐธรรมนูญ
ใชดุลพินิจได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคชาติไทย เนื่องจากนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค
และกรรมการบริหารพรรค กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคชาติไทยในขณะกระทําความผิด เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
อัย การสูง สุ ดผู ร อง ยื่ น คํา ร องขอให ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ มีคํ า สั่ง ยุ บพรรคชาติ ไ ทย ผู ถู กร อ ง
เนื่องจากนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ กระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติ ไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ
กระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และ
มาตรา ๙๕ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กับขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทยโดยมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคชาติไทย
ไดตรวจคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว มีประเด็นที่ตองวินิจฉัยดังนี้
ประเด็นขอที่หนึ่ง นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นขอที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
ประเด็นขอที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม
ความเห็น
ประเด็นขอที่หนึ่ง นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติไทย กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ ๒๕๕๐ หรือไม จากคําวินิจฉัยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ที่ ๗๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ มีความเห็นวา นายมณเฑียร และนางนันทนา
สงฆประชา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๑
และหมายเลข ๑๒ เปนผูกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหมีการจายเงินเพื่อจูงใจใหมี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหตนเอง เปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๑๐๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งดังกลาว ขอเท็จจริง จึงเปนยุติ
ฟงไดวานายมณเฑียร และนางนันทนาไดกระทําผิดจริง จะฟงขอเท็จจริงเปนอื่นมิได เพราะคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด ไมอาจนําสืบเปลี่ยนแปลงเปนอื่นได ดังนั้น การที่ผูถูกรองจะขอ
นําสืบไดเพื่อหักลางขอเท็จจริงวานายมณเฑียร และนางนันทนามิไดกระทําผิดมิได
ประเด็นขอที่สองมีวา มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม เห็นวา นายมณเฑียร
ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๑ กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเปนผูกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหมีการจายเงินเพื่อจูงใจใหมี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหตนเอง มีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒)
อั น เป น เหตุ ใ ห อ าจถู ก ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งได มี ข อ พิ จ ารณาต อ ไปว า สมควร
ยุบพรรคชาติ ไทยหรือไม จากขอเท็จจริ งฟงไดวา ในวัน ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ อัน เปน วัน ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา มีกลุมบุคคล
ประกอบดวย นางศรีประไพ หรืออุย โตเพ็ง นางศิริรัตน หรือแจว เปยมเพ็ช ร และนางธิดารัตน
หรือโอด เหล็กทะเล นั่งอยูที่โตะหินริมสนามกีฬาใกลหนวยเลือกตั้งกลาง ซึ่งเปนที่เลือกตั้งลวงหนา
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ กระทําการจัดเตรียมเงินเพื่อใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยมี
กระดาษขนาด เอ ๔ ซึ่งตรวจพบไดจากกระเปาถือของนางศรีประไพ ซึ่งไดมีการจดรายชื่อของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง และตรวจพบธนบัตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๑๙ ฉบับ เปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท
ซึ่งเชื่อไดวาเปนเงินที่จัดเตรียมไวเพื่อใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อที่จดไวในกระดาษขนาด เอ ๔

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ดังกลาว อีกทั้งมีพยานบุคคลและพยานวัตถุระบุถึงความสัมพัน ธระหวางนางศรีประไพ นางศิริรัตน
และนางธิดารัตน ในฐานะที่มีความคุนเคยหรือชวยหาเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร และนางนันทนา
เห็นวา การกระทําความผิดของนายมณเฑียร และนางนันทนา เปนการกระทําเพื่อตนเองใหไดรับการเลือกตั้ง
เป น สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวัด ชั ยนาทเท า นั้น มิ ไ ดเ กี่ ยวกั บ ผูส มั ครรั บเลื อ กตั้ ง รายอื่น ของ
พรรคชาติไทย อันจะทําใหพรรคชาติไทยไดรับประโยชนโดยรวม หรือถือไดวานายมณเฑียรมีเจตนา
กระทําแทนพรรคชาติไทยในฐานะกรรมการบริหารพรรค ทั้งขอเท็จจริงก็ฟงไดวาหัวหนาพรรคชาติไทย
หรือกรรมการบริหารพรรคชาติไทยอื่นมิไดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ของนายมณเฑี ย รแล 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
การกระทําผิดของนายมณเฑียรและนางนันทนาดังที่ไดวินิจฉัยมาแลว จึงยังไมสมควรใหยุบพรรคชาติไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
เมื่อมีความเห็นวายังไมสมควรใหยุบพรรคชาติไทยผูถูกรอง จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็น
ขอที่สาม
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวาใหยกคํารองของผูรอง
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ดวยเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและผูบริหารทองถิ่น
แลวแตกรณีเปนไปดวยความสุจริตเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๓๕ จึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุม และดําเนิน การจัดหรือจัดใหมี
การเลือกตั้งฯ ใหเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่ตาม
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ ซึ่งบทบัญญัติใ นมาตรานี้
มีจุดประสงคมุงหมายที่สําคัญอยูประการหนึ่งที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ใหเกิดความสุจริตเที่ยงธรรม ปองกันการทุจริต
การเลือกตั้ง ดวยวิธีการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ของประชาชน เพื่อใหไดรับ
การเลือกตั้งอันเปนวิธีการที่ทําลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือไดวาเปน การกระทําผิด
รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไมพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
เปน วงจรชั่วราย เมื่อนักการเมืองผูทุจริตใชเงิน หรือทรัพยสินซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ของประชาชนและ
ไดรับการเลือกตั้งเขาสูตําแหนง ยอมเปนธรรมดาที่นักการเมืองผูนั้นจะตองใชอํานาจแสวงหาประโยชน
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โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง เพื่อกอบโกยเอาเงินทองและทรัพยสินที่ตนไดลงทุนไปกลับคืน
เปนเรื่องธรรมดา การเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงมิไดรับการพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตย
อยางแทจริง ทั้งที่ประเทศไทยไดปลูกฝงระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลาชานานแลว แตการพัฒนา
ทางดานการเมืองยังไมมีวิวัฒนาการที่จะนําไปสูความดีงามความถูกตอง แตอยางใด นักการเมืองควรจะ
เปนบุคคลตัวอยางที่ใหความรูแกประชาชน ในทางที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย มิใชเปนผูชักจูง
ใหประชาชนหลงผิดดวยวิธีการซื้อสิทธิ ขายเสียงและเลือกตนเขาสูตําแหนงเชนนี้ การเมืองไทยก็ไมมีทาง
ที่จะพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูใ นสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงวางบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งไวอยางเขมงวด
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหาร
พรรคชาติ ไ ทย กระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา การกระทําความผิดของนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและ
กรรมการบริ ห ารพรรคชาติ ไ ทยผูถู ก ร อ งนั้ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ได ดํ า เนิ น การสอบสวน
ตามขั้ น ตอนแหง กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว า ด วยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว มีคําวินิจฉัยวา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการ
พรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยผูถูกรอง กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจ
ใหบุคคลอื่น จัดเตรียมเพื่อจะใหเงินแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหไปลงคะแนนเลือกนายมณเฑียร
สงฆป ระชา เป น สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรซึ่ ง มีผ ลทํ า ให ก ารเลื อ กตั้ ง มิไ ด เป น ไปโดยสุจ ริ ตและ
เที่ยงธรรมจึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆประชา โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดังกลาวเปนที่สุดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวได
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แมผูถูกรองจะไดยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็น วาพรรคและผูบริหารพรรคมิไดรูเห็น เปน ใจ
ในการทุจริตเลือกตั้งรวมกับนายมณเฑียร สงฆประชา หรือนายมณเฑียร สงฆประชา จะไดกระทําทุจริต
ตอการเลือกตั้งหรือไมก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มิอาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยการกระทําผิดของ นายมณเฑียร
สงฆประชา ไดอีก ขอเท็จจริงในประเด็นนี้จึงตองฟงยุติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรั ฐ ธรรมนูญ นี้ต ามมาตรา ๖๘ และในกรณี ที่ศ าลรั ฐธรรมนูญ มีคํา สั่ง ให ยุบพรรคการเมือ งนั้ น
ใหเ พิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหัว หน าพรรคการเมือ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งดั งกลา ว
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวเปนขอยุติแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้น กระทําการ
เพื่อ ให ได ม าซึ่ง อํา นาจในการปกครองประเทศ โดยวิ ธีการซึ่ งมิ ได เป น ไปตามวิ ถีท างที่บั ญญั ติไ ว
ในรัฐธรรมนูญ เมื่อขอเท็จจริงในประเด็นที่ ๑ ฟงเปนยุติวานายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการ
พรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยผูถูกรองนั้น กระทําความผิดเสียเอง แมหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคคนอื่น จะมิไดรวมกระทําผิดหรือรูเห็นเปนใจดวยก็ตาม กฎหมายยังให
ถือวาเปนการกระทําผิดของพรรคการเมือง จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได ศาลรัฐธรรมนูญเอง
ก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได เมื่อกฎหมายบัญญัติใหผูบริหารพรรคทุกคนตองรวมกันรับผิดตอการกระทํา
ที่เกิดขึ้น ไมวาผูบริหารพรรคจะกระทําเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม เมื่อกอใหเกิดความเสียหาย
ก็จะตองรวมกันรับผิดและถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําผิดตอกฎหมายเลือกตั้งดวย การที่นายมณเฑียร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย มีบทบาทสําคัญในพรรค
ของผูถูกรอง จึงเปนผูที่ตองควบคุมและสอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยู
กระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับมาเปนผูกระทําความผิดเสียเอง อันเปนความผิดรายแรง
และเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะตอง
ยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผล
ในการยับยั้งมิใหเกิดกรณีกระทําผิดทุจริตดวยการซื้อสิทธิ ขายเสียงเชนนี้อีก
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มี
คําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปน การเนนย้ําตรงกับรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไว
เชนเดียวกัน บทบัญญัติดังกลาว เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลมีคําสั่งใหยุบพรรคแลวจะตอง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะที่มีการกระทําผิด เปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยงของผูถูกรอง
และผูเกี่ยวของที่อางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคแตละคนมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลยฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอน
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบกับ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ซึ่งมีหลักการวาเมื่อ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง ยุ บ พรรคการเมื อ งแล ว ให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรคการเมื อ งและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไปพรอมกันดวย จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผูบริหารพรรคการเมือง
รายใดรายหนึ่งที่กระทําผิดโดยเฉพาะหาไดไม
เห็นวาหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะกระทําผิดทั้งคณะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลาหาป นับแตวันที่มีคําวินิจฉัยของศาลนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ใหยุบพรรคชาติไทย ผูถูกรอง เนื่องจาก นายมณเฑียร
สงฆ ป ระชา รองเลขาธิ ก ารพรรคชาติ ไ ทยและกรรมการบริ ห ารพรรคชาติไ ทย กระทํ าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเมืองเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด
เปนระยะเวลาหาปนบั แตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ข อ เท็ จ จริ ง ต อ งรั บ ฟ ง เป น ยุ ติ ต ามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซึ่งเปน ที่สุดตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง วา นายมณเฑียร สงฆประชา
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง ไดกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่น
จัดเตรียมเพื่อจะใหเงิน แกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแ กตน
และนางนันทนา สงฆประชา ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองผูถูกรอง อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยในประเด็นปญหา
ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ขององคกรอื่นได ที่ผูถูกรองอางวานายมณเฑียรถูกกลั่นแกลงจึงฟงไมขึ้น สวนที่
ผูถูกรองอางวา คดีเรื่องเดียวกันนี้ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง นายมณเฑียร
นางนันทนา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของแลวนั้น เปนเรื่องในสํานวนคดีอาญาซึ่งน้ําหนักในการรับฟงขอเท็จจริง
แตกตางจากคดีเ ลือกตั้ง จึงไมเกี่ ยวของกั บคําวินิ จฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งถึง ที่สุดแล ว
ขออางของผูถกู รองในขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ปญหาตอไปมีวา มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม เห็นวา ผูถูกรองเปนพรรคการเมือง
อันเปนองคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยางที่ถูกตอง
ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองควรไดมาดวยความบริสุทธิ์
ด ว ยความนิ ย มในตั ว ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และพรรคการเมื อ งผู ถู ก ร อ งเป น หลั ก มิ ใ ช ไ ด ม าเพราะ
ผลประโยชนหรืออามิสสินจางที่เปน เหตุจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งให กรรมการ
บริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทําหนาที่ควบคุม ดูแลผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคสง ตลอดจน
สมาชิกอื่นและแมแตกรรมการบริหารพรรคดวยกัน มิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดฝาฝนตอกฎหมาย
แตนายมณเฑียร กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งดวย กลับใชวิธีการ
อันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหพรรคการเมืองผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง สมควรยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่ผูถูกรองตอสูวา
กรณีที่จะยุบพรรคการเมืองไดนั้นจะตองมีบุคคลอยางนอยสองคน คือ ผูสมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่ง
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกคนหนึ่ง
กรณีของผูถูกรองมีบุคคลคนเดียวคือนายมณเฑียร จึงยุบพรรคการเมืองผูถูกรองไมไดนั้น เห็น วา
นายมณเฑียรเปนทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งและเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองดวย จึงเปน
ตัวการในการกระทําผิดทั้งสองฐานะ รายแรงยิ่งกวาเพียงการมีสวนรูเห็น ฯลฯ เสียอีก หากตีความ
ตามขอตอสูของผูถูกรอง กรณีก็จะกลายเปนวา ผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําผิด กรรมการบริหารพรรค
การเมืองคนหนึ่งมีสวนรูเห็น ฯลฯ เปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได แตกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หลายสิบคนตางคนตางแยกกันกระทําผิด ไมไดรูเห็นซึ่งกันและกัน กลับยุบพรรคการเมืองไมไดหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเหตุ
ใหยุบพรรคการเมืองได แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนตัวการกระทําผิดกลับยุบพรรคการเมือง
ไมได เห็นไดวากฎหมายยอมไมไดมีเจตนารมณเชนนั้น ขอตอสูของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ปญหาตอไปมีวา ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรองหรือไม เพียงใด เห็น วา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “...ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
บทบัญญัติเชนนี้เปนบทบังคับเด็ดขาดมิไดเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจแตอยางใด 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
จําเลย ซึ่ง ศาลฎีกาวินิจ ฉัยใหเพิ กถอนสิท ธิเลื อกตั้ งของจํา เลยซึ่งเปน ส วนประกอบของบทมาตรา
ที่ลงโทษโดยโจทกไมไดมีคําขอ และแมกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองคนอื่นจะมิไดรูเห็น
ในการกระทําผิ ดของนายมณเฑียรก็ ตาม แต ก็เป น ความรับ ผิดชอบรว มกัน ของหั วหนา พรรคและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองผูถูกรองในอันที่จะตองเลือก
คนดีเขามาเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองของตน ทํานองเดียวกับหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
ตองรวมรับผิดในหนี้สินของหาง หรืออาจตองลมละลายตามหางดวยทั้ง ๆ ที่ไมใชหุนสวนผูจัดการ
บางกรณีบุคคลอาจมีความรับผิดทางอาญาถึงจําคุกไดดวยโดยตนเองมิไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ของผูอื่น เชน ความผิดตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอตอสูของผูถูกรองขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ดวยเหตุดังกลาว จึงมีความเห็นควรยุบพรรคชาติไทยผูถูกรอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทยผูถูกรอง ตามที่มีรายชื่ออยูในวันเกิดเหตุ
การกระทําผิดคือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่ง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัยและความเห็น
๑. นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในประเด็นดังกลาวคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
นายมณเฑียร สงฆประชา กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหมีการจายเงิน เพื่อจูงใจ
ใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหตนเองอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีความเห็นวาการจัดเตรียมเพื่อจะใหเงิน
ดังกลาวนาจะมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวน
ที่เกี่ยวกับนายมณเฑียร สงฆประชา มิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง จึงไมจําตองพิจารณาวินิจฉัย
ในขอเท็จจริงใหมในประเด็นนี้อีก
๒. มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื องมี ห น า ที่ต อ งควบคุ ม ไม ใ ห ส มาชิ ก
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปน การฝาฝน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เปนกรณีที่ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐ ธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ พระราชบัญญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญวา ดวยการเลือกตั้งสมาชิ ก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหนาที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ แมค ณะกรรมการสื บ สวนสอบสวนฯ ได ร ายงานผลการตรวจสอบ
ขอ เท็ จจริ ง ต อคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง สรุ ป วา นายมณเฑี ย ร สงฆ ประชา ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
รองเลขาธิการพรรคชาติ ไทย แตการกระทําผิด เปน การกระทําสวนตัวในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้ ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งโดยหัวหนาพรรคชาติไทย หรือกรรมการบริหารพรรคอื่น มิไดมีสวนรูเห็น ถึง
การกระทําของ นายมณเฑียร สงฆประชา หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้น แลว
แตมิไดยับยั้งหรือแกไข จึงไมเขาขายถือเปน เหตุใ หยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว ไม อ าจรั บ ฟ ง ได เนื่ อ งจากการรวมกั น ของ
พรรคชาติ ไ ทยเพื่ อ จัด ตั้ ง เป น พรรคการเมื อ งเพื่ อ ร ว มกั น ทํา กิ จ กรรม และขับ เคลื่ อ นแนวคิ ด หรื อ
อุดมการณทางการเมือง จัดทําเปน นโยบายเพื่อเขาไปบริหารชาติบานเมือง โดยมีหัวหนาพรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดทิศทาง แนวนโยบายของพรรค และเปนผูคัดเลือกสมาชิกพรรค
ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศตามแนวนโยบายของพรรค หัวหนาพรรค
และคณะกรรมการบริ ห ารพรรคจึ งต อ งรับ ผิ ดชอบรว มกัน และแทนกั น ต อ งตรวจสอบ ควบคุ ม
การดํา เนิน กิ จ กรรมของพรรคและของสมาชิ กด ว ยความรอบคอบ ระมั ด ระวั ง และซื่ อสั ต ยสุ จ ริ ต
เพื่อประโยชนของประเทศชาติแ ละประชาชน โดยที่พรรคการเมืองเปน ที่รวมของบรรดาบุคลากร
ทางการเมืองทั้งในสวนที่เปนสมาชิกทั่วไปและสวนที่เปนกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเปนคณะบุคคล
หรือเปนเสมือนองคกรกลุมที่ตองใชอํานาจรวมกันและมีความรับผิดชอบรวมกันในนามของตัวแทน
พรรคทั้งองคกรซึ่งเปน ตัวการกระทําหลักทางการเมืองอัน เปน ผูมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวของระบบการเมืองในองครวม ดังนั้น หากพรรคการเมืองไมวาโดยการกระทําของ
สมาชิกทั่วไปของกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะทําบทบาททางการเมืองในกรอบของ
ความถู กตองดี งาม ก็ยอมกอผลกระทบที่ดีตอ ระบบการเมื องในวงกวา ง และในทางกลับ กัน หาก
พรรคการเมืองทําบทบาททางการเมืองในกรอบของความผิดอันเปนการละเมิดตอกฎหมายซึ่งนอกจาก
จะเปน ปฏิปกษตอหลักนิติธรรมแลวยอมจะกอความเสียหายตอประเทศอยางใหญหลวงตามไปดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

การทําผิดของพรรคการเมืองจึงไมเหมือนกับการทําผิดของบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือขององคกรสถาบันอื่น
ในสังคม โดยนัยดังกลาวจึงชอบที่สังคมจะเรียกรองเอาความเชื่อถือศรัทธาที่มอบหมายไปใหแกพรรคการเมือง
กลับคืนมาเพื่อปองกันไมใหเปนภัยคุกคามตอประชาธิปไตยและระบบสังคม-การเมืองอันเปนสิทธิประโยชน
สวนรวมรวมกันของคนในชาติ
เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม มิไดเปน
บทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “...ศาลรัฐธรรมนูญอาจ
สั่งยุบพรรคการเมือง ...” พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ บัญญัติไว ทํานองเดียวกันวา “เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...” จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมือง
จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรคไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใช
ดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคหรือสั่งไมยุบก็ได การที่กฎหมายกําหนดความรุนแรงตามลักษณะของ
การกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้นเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองดังกลาว อาจจะใช
มาตรการเพียงการเตื อนหรือมีอํ านาจสั่งให ระงับหรือจั ดการแกไ ขการกระทํ าตามที่กลา วหา หรื อ
ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงนั้น
ยอมแสดงใหเห็น วาศาลรัฐ ธรรมนูญมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือสั่ง
ไมยุบก็ได
การทุจริตการเลือกตั้ง ถือเปนปญหาการขาดความชอบธรรมรวมทั้งขาดความชอบดวยกฎหมาย
พรอม ๆ กันไปกับการเปนปฏิปกษตอ การไดมาซึ่งอํานาจการปกครองที่ไมเปนไปตามวิถีครรลองอันถูกตอง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และความดี ง ามตามแบบแผนของกระบวนการประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง นอกจากเป น
การบิดเบือนตอการแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนผานทางกลไกการเลือกตั้งแลว ยังเปน
การขัดขวางหลักการสรางกระบวนการสัญ ญาประชาคมและการบอ นทําลายหลักการพื้น ฐานของ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

กระบวนการสรางการมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งเปน ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไมใหเกิดขึ้นและสามารถพัฒ นาหยั่งรากลึกลงในระบบการเมืองของ
ประเทศไดอีกดวย
ประเทศไทยมี การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ยท รงเปน ประมุ ข
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย รัฐสภาเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ ในการพิจารณาออกกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีเปน ผูใ ชอํานาจบริหาร บังคับ ใชกฎหมายในการปกครองประเทศ และศาลเปน ผูใ ช
อํานาจตุลาการ แตศาลมิไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตัง้
เปนผูเสนอชื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และมีสิทธิที่จะเปนรัฐมนตรีและเปนสมาชิกรัฐสภาในคราวเดียวกัน
อํานาจในการปกครองประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ จึงหมายถึงอํานาจในการออกกฎหมาย
และบังคับใชกฎหมาย เมื่อมีการกระทําอันฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหไดรับเลือกตั้งโดย
วิธีการทุจริต จึงเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
“ถาการกระทํ าของบุ คคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลั กฐานอั น ควรเชื่อได วาหัว หนาพรรคการเมือ ง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ...”
เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติไดวานายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคชาติไทย ขณะกระทําผิด
และเปนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งผูกระทําผิดทุจริตการเลือกตั้ง เปนผูบริหารระดับสูงของพรรคการเมือง
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ ยอมเปนที่ประจักษแ ลววา กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดรูเห็นใหมี
การกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือวาพรรคผูถูกรองไดกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญ และพรรค
ผูถู กร องได รับ ประโยชนจ ากการกระทํ าดั งกลา ว โดยปรากฏข อ เท็ จจริง ตอ มาวา พรรคผูถู กร อ ง
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ไดรวมกันจัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศจนทําใหเกิดความเสียหายและความวุน วายขึ้นในบานเมือง
เข า หลั ก เกณฑ ต ามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ต ามมาตรา ๖๘ และมาตรา 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 แลวจึงเปนเหตุใหมีคําสั่งยุบพรรคชาติไทย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
๓. หัว หนาพรรคการเมือ งและกรรมการบริห ารพรรคการเมืองผูถู กรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคชาติไทย เพราะเหตุจากกระทําการอันเปนการตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งยุบพรรคการเมืองโดยเหตุพรรคการเมืองกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิดเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาวโดยไมเปดโอกาสใหหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนใด
อางเหตุผลมาแกตัว อันเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดโดยถือหลักวาผูรวมอุดมการณทางการเมืองเดียวกัน
ตองรับผิด รวมกันและแทนกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลผูเปนนักการเมืองระดับหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคเปน ผูมีความรูความเขาใจในบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญและกฎกติกาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยวาตองดําเนินการโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดีกวาและยิ่งกวาบุคคลทั่วไป แตยัง
รวมกันรูเห็นหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําการทุจริตการเลือกตั้ง อันจะกอความเสียหายตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารของพรรคชาติไทย
มีกําหนดหาป นับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
พิเคราะหแลว จึงเห็นวา สมควรมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติไทย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ พรอมทั้งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคชาติไทย มีกําหนดหาป
นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัย รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ส าม หัวหนาพรรคการเมื องและกรรมการบริห ารพรรคการเมื องของผูถู กรอ ง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ขอพิจารณาเบื้องตน
ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ ประเทศไทยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยนั้น
คือรัฐบาลที่ปกครองบริหารประเทศดวยความยินยอมของประชาชน ไมใ ชใหประชาชนขึ้นปกครอง
บริหารประเทศเอง แตความยินยอมนี้หมายความวา ตองไดรับความยินยอมจากประชาชนเสียงสวนใหญ
และรัฐบาลที่ไดรับความยินยอมนี้ตองบริหารประเทศไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามความตองการของประชาชน โดยมีความคิดหรือปรัชญาชั้นรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งเชื่อวาคนเปนคนดีมีเหตุผลและสติปญญา มีความรับผิดชอบ
ถาใหโอกาสแกคนทั่วไปในสังคมเลือกตัดสินใจในเรื่องการบานการเมือง ก็จะสามารถตัดสินใจไดถูกตอง
ทําใหสังคมอยูเย็นเปน สุข จึงตองมีหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเมื่อมีความคิดเห็น
แตกตางกันก็ตองมีความเห็นของคนสวนใหญฝายหนึ่ง ความเห็นของคนสวนนอยฝายหนึ่งเพื่อใหเสรีภาพ
เปน ไปไดในระบอบประชาธิปไตย จึงจําเปน ตองมีหลักความอดทนตอความเห็น ของฝายตรงขาม
จะอางหลักถือเสียงสวนใหญมาทําลายเสียงสวนนอยไมได ตราบใดที่เสียงสวนนอยยังรักษากติกาอยูในกรอบ
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ของกฎหมาย มิไดทําผิดกฎหมายหรือกอความไมสงบขึ้นในระบอบประชาธิปไตยจึงตองถือหลักพิทักษ
ปกปองเสียงสวนนอยหรือชนสวนนอย ซึ่งมีสิทธิที่จะชุมนุมแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณรัฐบาล
รัฐมนตรี นักการเมือง และพรรคการเมือง โดยกลาวหาวารัฐบาลมีนโยบายไมดีหรือบริหารประเทศ
ไมดีอยางไร เพราะหากไมปกปองเสียงสวนนอยหรือชนสวนนอยแลวเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น
จะอยูอยางแทจริงไมได และจะตองมีหลักอีกประการหนึ่งคือ หลักกฎหมายเปนใหญ คือเจาหนาที่ของรัฐ
และราษฎรตางก็ตองปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งใดที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของราษฎรเจาหนาที่จะทําได
ก็ตอเมื่อกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น นอกจากนี้ ในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะตองมีหลักการควบคุม
การใชอาํ นาจเพื่อปองกันภัยของอํานาจ การควบคุมอํานาจจึงเปนสวนประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
ที่จะขาดเสียไมได
เมื่อการเมืองเปน กิจการสวนรวมของพลเมืองทุกคนที่เปน เจาของประเทศ ซึ่งมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกัน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะ “เลนการเมือง” ได และตองเลนการเมืองในวิถีทางและวิธีการ
ที่ชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การเลนการเมืองผูเลนตองเลนตามกติกา การเลนจึงจะเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กรรมการควบคุม
การเลนการเมืองก็คือประชาชนผูเปนพลเมือง บุคคลใดหรือพรรคใดที่เลนผิดกติกาประชาชนในประเทศ
ที่มี วัฒ นธรรมทางการเมื องก็ จะประณามและไม ส นับ สนุน การซื้ อสิ ท ธิข ายเสี ยงในการเลื อกตั้ ง
เป น การขาดวัฒ นธรรมทางการเมื องอย า งหนึ่ ง เช น เดีย วกั บ การใส รา ยป า ยสี บิ ดเบื อ นกล า วหา
สรางพยานหลักฐานเท็จทําลายลางกัน เพื่อใหประชาชนเขาใจผิดหรือสับสนคลาดเคลื่อนในขอมูลหรือ
ความรับรูเกี่ยวกับกิจการสวนรวมของบานเมือง ทําใหประชาชนไมอาจแสดงเจตจํานงใหความยินยอม
ได อ ย างถู ก ต องตามความเปน จริ งในการเลื อ กตั้ง ผู แ ทนราษฎรของตน อั น เป น การกระทํา ที่ ข าด
วัฒนธรรมทางการเมืองเชนเดียวกัน บุคคลนั้นหรือพรรคนั้นยอมตองถูกตรวจสอบและพิจารณาลงโทษ
อยางเขมงวดจริงจังเชนกัน เพื่อใหประชาชนไดแสดงออกถึงความตองการหรือความยินยอมที่ถูกตอง
แทจริง ดวยการเลือกตั้งผูแทนของตนแตเฉพาะผูที่เชื่อไดโดยสุจริตใจวา เปนผูที่เขาไปทํางานการเมือง
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมของชาติเทานั้น
ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มาเปนเวลากวา ๗๕ ปแลว ไดมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองการปกครองมาแลว
หลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายสูงสุดตองการใหไดผูที่เขาไปใชอํานาจรัฐบริหารประเทศแทนประชาชน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม พัฒนาสรางความ
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เจริญรุงเรืองใหกับประเทศชาติ และประชาชนดวยความสงบสุข แตตลอดเวลาที่ผานมา นักการเมือง
ไมไดรับการยอมรับจากประชาชนวา ไดพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใหดีขึ้น และบรรดานักการเมือง
หรือผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายก็ไมไดใหความรูใหการศึกษาแกประชาชนทั้งประเทศ ไดพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขอยางใด
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 การรวมกลุม กั น ทํากิจ กรรมทางการเมือ ง เชน พรรคการเมือ งมีเป าหมาย
เพื่อประโยชนสวนรวมที่ชัดเจน มีเหตุผลเปนจริงได ตามหลักการสากลจึงยุบพรรคการเมืองไดยาก
แมวาประเทศไทยจะไดมีการปฏิรูปการเมืองแลว แตเปนการปฏิรูปตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญเทานั้น
พฤติกรรมของนักการเมืองไมไดเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด ซึ่งกลาวไดวา สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการตรวจสอบการเขาสูอํานาจรัฐ และกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมเขมแข็งถึงขนาด
ไมไดรับความเชื่อถือในความเปนกลาง ฉะนั้นเพื่อใหการปฏิรูปการเมืองไดสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
ที่ประชาชนตองการ การพิจารณาวินิจฉัยบังคับใชกฎหมายของกระบวนการตรวจสอบทั้งหลาย จึงตอง
มีความเปนกลาง และเครงครัด เขมงวด จริงจังกับทุกคนทุกภาคสวนโดยเสมอภาคกันเพื่อใหการบังคับ
ใชกฎหมายถูกตองเปนธรรมตรงตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง ใหประเทศไทยมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ดีใหจงได การพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง เชนคดีนี้ เปนกรณีพิจารณาจากพฤติกรรม
การกระทําของนักการเมืองที่เกิดขึ้นมากอนแลว จึงวินิจฉัยปรับบทบังคับใชกฎหมายที่มีสภาพบังคับ
ในปจจุบัน ไมไดพิจารณาตามกระแสหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นของกลุมใด ซึ่งเปนกรณี
ที่กระบวนการยุติธรรมจะตองดําเนินการพิสูจนความถูกผิด เพื่อดํารงความเปนนิติรัฐไวเปนอีกสวนหนึ่ง
เวนแตจะแกปญหาทางการเมืองดวยวิธีทางการเมืองอื่น ตามความจําเปนทางรัฐศาสตรที่จะพิจารณา
กันตอไป ดังนั้น การพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยดังตอไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๗๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
รับฟงไดวา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเปนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ลวงหนา มีกลุมบุคคลประกอบดวย นางศรีประไพ โตเพ็ง นางศิริรัตน เปยมเพ็ชร และนางธิดารัตน
เหล็กทะเล นั่งอยูที่โตะริมถนนใกลสนามกีฬาใกลหนวยเลือกตั้งกลาง ซึ่งเปนสถานที่เลือกตั้งลวงหนา
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ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีพฤติการณ
จัดเตรียมเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสรรคบุรี ซึ่งเปนชุดประจําศูนยเลือกตั้ง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาท ไดตรวจสอบกระเปาถือของนางศรีประไพ
โตเพ็ง พบวามีกระดาษจดรายชื่อของผูมสี ิทธิเลือกตั้ง และธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑๑๙ ฉบับ
เปนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท ซึ่งพิจารณาเชื่อไดวาเปนเงินที่จัดเตรียมไวเพื่อใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อ
ที่จดไวในกระดาษดังกลาว จึงไดตรวจยึดไวเปนพยานหลักฐาน จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา
บุคคลดังกลาวเปนผูมีความสัมพันธใกลชิดกับนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมายเลข ๑๑ และ
หมายเลข ๑๒ ตามลําดับ สังกัดพรรคชาติไทย
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลวเห็นวา มีหลักฐานควรเชื่อไดวา นางศรีประไพ โตเพ็ง
นางศิริรัตน เปยมเพ็ช ร และนางธิดารัตน เหล็กทะเล จัดเตรียมเพื่อจะใหเงิน แกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๑ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อจูงใจ
ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกนายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา
โดยมีพฤติการณที่เชื่อไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนัน ทนา สงฆประชา กอใหผูอื่น
กระทํา สนับสนุน หรือรูเห็น เปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว อัน เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีความเห็นวา การจัดเตรียมเพื่อจะใหเงินดังกลาว นาจะมีผลให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในสวนที่เกี่ยวกับนายมณเฑียร
สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของนายมณเฑียร สงฆประชา ผูสมัครหมายเลข ๑๑ และนางนันทนา สงฆประชา ผูสมัครหมายเลข ๑๒
พรรคชาติไทย เปนเวลาหนึ่งป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่ง และจัดให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาทใหม ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๒ คน โดยให
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนันทนา สงฆประชา ชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาทรายงานคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท
เขตเลือกตั้งที่ ๑ รวมทั้งใหดําเนิน คดีอาญาแกนายมณเฑียร สงฆประชา นางนันทนา สงฆประชา
นางศรีประไพ โตเพ็ง นางศิริรัตน เปยมเพ็ชร และนางธิดารัตน เหล็กทะเล
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คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดพิจารณากระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลว มีความเห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการชอบดวยกฎหมาย
และไมปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกระทําการใดโดยไมเที่ยงธรรม
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายมณเฑียร สงฆประชา
และสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหมแทน นายมณเฑียร
สงฆประชา ตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดสงความเห็นพรอมสํานวน
การสื บ สวนสอบสวนไปให คณะกรรมการตรวจสอบการเพิ กถอนสิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๑๐๕
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวพิจารณาแลว ขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดวินิจฉัยรับฟงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายมณเฑียร สงฆประชา และสั่งใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม นั้น เปนการพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ ที่บัญญัติวา ในกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กอนการประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ที่สุด
ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนขอยุติไดวา นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคผูถูกรอง ไดกระทําความผิด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓
การที่ผูถูกรองโตแ ยงวาผลของคดีอาญาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใหดําเนิน คดีอาญากับ
นายมณเฑียร สงฆประชา และนางนัน ทนา สงฆประชา ถือเปน พยานหลักฐานสําคัญในชั้น ศาล
ที่ ผู ร อ งจะต อ งนํ า เสนอต อ ศาลและศาลจํ า เป น ต อ งใช ป ระกอบดุ ล พิ นิ จ ตามคํ า ร อ งของผู ร อ งนั้ น
กระบวนการยุติธรรมในทางอาญาที่ผูถูกรองโตแ ยงมาดังกลาว เปน กรณีที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย
พยานหลักฐานตามหลักการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจะตองไดความชัดเจนวาผูตองหา
หรือจําเลยไดกระทําความผิดจริงโดยปราศจากขอสงสัย หากพยานหลักฐานมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูก
กลาวหาหรือจําเลยกระทําผิดหรือไม ก็ตองยกประโยชนแหงความสงสัยนั้น โดยพิพากษายกฟองหรือ
สั่งไมฟองซึ่งแตกตางกับการพิจารณาวินิจฉัยของกระบวนการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรม
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ของการเลือ กตั้ ง ซึ่ง เพี ยงแต มีหลั กฐานอัน ควรเชื่ อไดว าผู สมั ครผู ใ ดกระทํ าการอั น เปน การฝ าฝ น
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 แลว ก็ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิผูสมัคร
ที่กระทําการเชนนั้นทุกรายเปนเวลาหนึ่งปไดแลว กรณีจึงไมจําเปนตองพิจารณาประกอบพยานหลักฐาน
ตามกระบวนการยุ ติ ธรรมในทางอาญาตามที่ ผู ถู กร อ งโตแ ย ง แตอ ย า งใด ขอ โต แ ยง ของผูถู ก ร อ ง
ในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายมณเฑียร สงฆประชา
และสั่งใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหมแทนนายมณเฑียร
สงฆประชา ตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดสงความเห็นพรอมสํานวน
การสืบ สวนสอบสวนไปใหค ณะกรรมการตรวจสอบการเพิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ง ตามมาตรา ๑๐๕
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญดังกลาวพิจารณาแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปน ขอยุติไดวา
นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดกระทําความผิด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เมื่อไดพิเคราะหพฤติการณของนายมณเฑียร สงฆประชา ซึ่งดํารงตําแหนงรองเลขาธิการพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง แสดงใหเห็นวานายมณเฑียร สงฆประชา เปนบุคคลสําคัญของพรรค
ผูถูกรอง และมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคผูถูกรอง เพราะหากนายมณเฑียร
สงฆประชา ไมมีบทบาทสําคัญในพรรคของผูถูกรองแลว นายมณเฑียร สงฆประชา คงไมไดรับแตงตั้ง
ใหเปนรองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
และจากขอเท็จจริงและพฤติการณของนายมณเฑียร สงฆประชา ดังที่กลาวมาแลวนั้น นายมณเฑียร
สงฆ ประชา ไดก ระทําการฝา ฝน พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าดว ยการเลื อกตั้ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาว
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มีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดชัยนาท มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และมีปญหาตองพิจารณาตอไปวาการกระทําผิดดังกลาวของ นายมณเฑียร สงฆประชา มีเหตุสมควร
ใหยุบพรรคผูถูกรอง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ของประชาชนโดยเฉพาะในการรวมกัน จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชน และการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข พรรคการเมืองจึงเปน สถาบัน หรือ
เครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนรากฐานแหงเสรีประชาธิปไตย
และเปนสถาบันที่แสดงออกของการมีสวนรวมของประชาชนที่มีแนวคิดหรืออุดมการณในทางการเมือง
รวมกันเพื่อประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนโดยรวม แตปญหาของพรรคการเมืองไทยมิไดเกิด
จากการมีอุดมการณรวมกันของประชาชนอยางแทจริง การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองสวนใหญ
จะอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนของบุคคลภายในพรรค โดยเฉพาะบุคคลที่เปนหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค เมื่อมีการเลือกตั้งบุคคลเหลานี้ก็จะสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคไดรับเลือกตั้งใหมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งเปนรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน
เพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง โดยไมไดใหการศึกษาแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจ
ในครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหระบบการเมืองของประเทศ
ไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ดังนั้น การกระทําใด ๆ ของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง 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
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
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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 นายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคของผูถูกรอง ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ถือวา
เปนกรณีที่ผูถูกรองกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ จึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองของผูถูกรอง ตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ในกรณีหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองนั้น ไดกระทําการอัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เปนกรณีตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
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 กรณีการกระทําผิดของนายมณเฑียร สงฆประชา รองเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค
ของผูถูกรอง จึงเปนกรณีที่ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรอง มีกําหนดเวลาหาปนับ แตวัน ที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองตามรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เห็นควรมีคําสั่งใหยุบพรรคชาติไทย และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคชาติไทยและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด
เป น ระยะเวลาหา ปนั บ แต วั น ที่ มี คํา สั่ง ยุ บพรรคชาติ ไทย ตามรั ฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

