เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
อัยการสูงสุด
ระหวาง
พรรคพลังประชาชน

ผูรอง
ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
อัยการสูงสุด ผูรอง ยื่นคํารอง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ผูถูกรองกระทําการ
ฝาฝนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
๑. คํารองของผูรอง สรุปความไดวา
๑.๑ นายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐาน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๑ เพื่อขอใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่งเปนรองหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง เปนผูกระทําการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง จึงเห็น วาการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกลาวเขาขาย
เปนการกระทําอันฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมา
ไดความวา
๑.๑.๑ ผูถูกรอง มีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ โดยไดรับ การจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองไวในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๙/๒๕๔๑ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๑ ตอมาผูถูกรองไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ชุดใหม จํานวน ๓๗ คน โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช เปนหัวหนาพรรค และนายยงยุทธ ติยะไพรัช
เปน รองหัวหนาพรรค นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
ไดมีพระราชกฤษฎีกากํ าหนดใหมีการเลือกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรอัน เปน การเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับในวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๐
๑.๑.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง สมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน กลุมจังหวัดที่ ๑ ในนามผูถูกรอง และเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๐ นายวิจิตร ยอดสุวรรณ ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
พรรคชาติไทย ยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีใจความวา การที่กลุมกํานัน
ในอําเภอแมจันเดินทางไปพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่งเปนผูบริหารพรรคผูถูกรองที่กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาเชื่อวานายยงยุทธ ติยะไพรัช จะตองมีการให เสนอให สัญญาวา
จะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินใหแกกลุมกํานันดังกลาว เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองหรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองอื่น ซึ่งเปนการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันนาจะเปนผลใหการเลือกตั้ง
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๐ ปรากฏวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวกไดรับเลือกตั้ง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ นายวิจิตร ยอดสุวรรณ ยื่นคํารองขอถอนคํารอง
คัดคานการเลือกตั้ง แตคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอนุญาต และในวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหนายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวก เปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
๑.๑.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้น
เพื่อพิจารณาคํารองคัดคานดังกลาว ซึ่งผลการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงฟงไดวา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๐ กลุมกํานันในเขตอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย รวม ๑๐ คน ซึ่งประกอบดวยนายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา กํานันตําบลจันจวา นายอดิศร เรือนคํา กํานันตําบลศรีค้ํา นายพัฒน กางออนตา กํานัน
ตําบลจอมสวรรค นายบุญธรรม คําคะ กํานันตําบลแมคํา นายดวงแสง มูลกาศ กํานันตําบลแมจัน
นายจรินทร วงศธานี กํานันตําบลปาตึ้ง นายพรชาติ สุวรรณรัตน กํานันตําบลแมไร นายประสิทธิ์
จิตาธรรม กํานันตําบลจันจวาใต นายชด บุตรชา กํานันตําบลปาซาง และนายสมบูรณ อรินตะทราย
กํานันตําบลสันทราย ไดเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย
เที่ยวบินที่ เอฟดี ๓๒๕๕ ซึ่งเที่ยวบินดังกลาวมีนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา และ
ดาบตํารวจ มานิตย สุฉายา รวมเดินทางไปดวย เมื่อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นายบรรจง ยางยืน
และกลุมกํานันโดยสารรถยนตตู หมายเลขทะเบียน อว ๓๙ กรุงเทพมหานคร ไปยังที่ทําการพรรค
ผูถูกรอง ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช โดยเดินทางถึงเวลา
ประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา แตไมพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา
บุค คลกลุ ม ดั ง กล า วเดิ น ทางออกจากที่ ทํ าการพรรคผู ถูก ร องไปยั ง โรงแรม เอส ซี ปารค โดยมี
พันตํารวจเอก ประภาส ปยะมงคล ดาบตํารวจ สุเทพ ศรีสุข นางกัญชรส ชาภูพวง และดาบตํารวจ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

มานิตย สุฉายา ใชรถยนตติดตามกลุมกํานันดังกลาวไปดวย สวนนายบรรจง ยางยืน และกลุมกํานัน
โดยสารรถยนตตู หมายเลขทะเบียน ออ ๑๖๖๐ กรุงเทพมหานคร ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากที่ทําการพรรคผูถูกรองไปที่โรงแรม เอส ซี ปารค
ถนนรามคําแหง ๓๙ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ถึงโรงแรม เอส ซี ปารค เวลาประมาณ
๒๐.๐๐ นาฬิกา และกลุมกํานันดังกลาวไดลงชื่อเขาพัก จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกาเศษ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง จึงไดเดินทางมาพบและพูดคุยกับกลุมกํานันดังกลาว
ครูหนึ่งแลวจึงจากไป วันรุงขึ้นกลุมกํานันโดยสารรถยนตตู หมายเลขทะเบียน ออ ๑๖๖๐ กรุงเทพมหานคร
ไปสนามบินดอนเมืองและโดยสารเครื่องบินของสายการบินนกแอร เที่ยวบิน ดีดี ๘๗๑๔ กลับจังหวัด
เชียงราย คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจึงเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวา นายยงยุทธ
ติยะไพรัช และนางสาวละออง ติยะไพรัช กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
และมาตรา ๕๗ เห็นควรใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวก และใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม
๑.๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําวินิจฉัยชี้ขาดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช
กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
เปนเหตุใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ มิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม เห็นควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช และใหดําเนินคดีอาญาแกนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๗ และใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัด เชียงราย เขตเลือ กตั้งที่ ๓ ใหม จํ านวน ๑ คน แทนพวกของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช
๑.๑.๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดยื่นคํารองตอ
ศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาไดมีคําสั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วินิจฉัยวา มีเหตุอันควร
เชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดกระทําการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช และใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
จํานวน ๑ คน ใหม แทนพวกของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่ง
และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม จํานวน ๑ คน
แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช ซึ่งเปนพวกของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกลาว
๑.๑.๖ วัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ไดแ ตงตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช และคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนมีความเห็นสรุปไดวา มีการใหเงิน
ระหวางนายยงยุทธ ติยะไพรัช กับกํานัน จํานวน ๑๐ คน จริง โดยนายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดมอบให
นายบรรจง ยางยืน มาแจกเงินแกกลุมกํานันดังกลาวซึ่งการใหเงินดังกลาวเปนการใหเพื่อขอใหกลุมกํานัน
ชวยเหลือผูสมัครพรรคผูถูกรองในจังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้งวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งศาลฎีกา
ไดรับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา กลุมกํานันไปพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามคําเชื้อเชิญของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช โดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่ อพูดคุ ยเกี่ ยวกั บการเลือ กตั้ง โดยนายยงยุ ทธ ติย ะไพรั ช ขอให
กลุมกํานันซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐและมีความใกลชิดกับลูกบานชวยเหลือผูถูกรองและสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่จะสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย และผลของการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
รองหัวหนาพรรคผูถูกรองนั้น เห็นวา มีเหตุอันควรเชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดเชียงรายมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง
อันเนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง ซึ่งถือวาเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
อีกตําแหนงหนึ่ง ไดกระทําการเพื่อใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการกระทํา
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ดังกลาวมีผลผูกพันผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่งใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ในสวนของคําชี้แจงของหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่วา หัวหนาพรรค
และเลขาธิการพรรคผูถูกรองไดชี้แจงสอดคลองตองกันวา มิไดมีสวนรูเห็นในการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ซึ่งไดกระทําในฐานะสวนตัวมิไดกระทําในฐานะเปน กรรมการบริหารพรรคแตอยางใด
และเหตุการณดังกลาวไดเสร็จสิ้น ไปแลว จึ งไมอาจยั บยั้งหรือ แก ไขได ทางผูถูกรองมิ ไดเพิกเฉย
หรือปลอยปละละเลย โดยเห็นวาผูถูกรองตลอดจนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมไดกระทําการใด ๆ
อันเปน ความผิดและไมตองรับผิดชอบตอการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไมเขากรณีตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไมอาจมีคําสั่ง
ใหยุบพรรค และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคมีกําหนดหาปได
แตอยางใด นั้น เห็นวา หนังสือชี้แจงทั้งสองฉบับเปนเพียงคํากลาวอางชี้แจงขอเท็จจริงลอย ๆ เพื่อให
ผูถูกรองและบรรดากรรมการบริหารพรรคคนอื่นของผูถูกรองพนจากความรับผิดชอบเทานั้น จึงไมอาจ
รับฟงได
เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติจากเอกสารหลักฐานวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบสัดสวนของผูถูกรอง กลุมจังหวัดที่ ๑ ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคในตําแหนงรองหัวหนาพรรค
ผูถูกรอง เปนผูกระทําการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งศาลฎีกา
ที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อกฎหมายมีเจตนารมณใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูมีหนาที่
ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทําใหการเลือกตั้งมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแลว แตขอเท็จจริงฟงไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่งเปนรองหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง เปนผูกระทําการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง จึงเห็นวาการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกลาวเขาขาย
เปนการกระทําอันฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
๑.๑.๗ นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแลวเห็นดวย จึงเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ใหแจงผูรองเพื่อดําเนินการตอไป นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงสง
พยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวขางตนมาใหผูรองพิจารณา
ดําเนินการยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๑๑
๑.๒ ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว จึงยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให
๑.๒.๑ มีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
๑.๒.๒ มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรอง โดยจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ตามบัญชีรายชื่อเอกสารทายคํารองทั้งหมด หรือ
จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่เปนผูมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําของผูสมัคร มีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
แลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
โดยขอใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

๒. ประเด็นเบื้องตนที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับ
คํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยได หรือไม เห็นวา คํารองของผูรองนี้ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดว ยวิธีพิ จารณาและการทํ าคําวิ นิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๕ และขอ ๒๗ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
จึงมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารองของผูรองได และสงสําเนาคํารองใหผูถูกรองเพื่อยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
๓. ผูถูกรอง ยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหา ลงวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สรุปคําชี้แจง
แกขอกลาวหาไดดังนี้
๓.๑ ผูถูกรองชี้แจงทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายวา คําสั่งศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑
ไมมีผลผูกพันผูถูกรอง หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ซึ่งไมใชคูความในคดีดังกลาว
ทั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช ก็มิไดกระทําการใดอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันมีผลทําใหการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผูถูกรองมิไดกระทําการใดอันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอันเปนเหตุให
ตองยุบพรรคผูถูกรอง หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไมมีสวนรูเห็นกับการกระทําของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันจะเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งแตอยางใด ดังเหตุผลสรุปไดดังนี้
๓.๑.๑ มูลเหตุที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกกลาวหา จนเปนเหตุใหผูรองนํามารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหยุบพรรคผูถูกรอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองนั้น เปนผลมาจากการสกัดกั้นของคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) กลาวคือ
การที่ คมช. ไดยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และออกประกาศ
ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๒๗ มาใชบังคับนั้น ก็เพื่อทําลายลางพรรคไทยรักไทยและกรรมการบริหารพรรค
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นอกจากนี้ คมช. ยังไดออกประกาศ ฉบับที่ ๑๓ ตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไมผานกระบวนการสรรหา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หลังจาก
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลบังคับ ใชแ ลว ตอมาไดประกาศใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมสวนใหญไดรวมตัวกันไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองเพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง หลังจากพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับแลว เจาหนาที่รัฐทั้งตํารวจ ทหาร และเจาหนาที่
ฝายปกครองยังมีการดําเนินการตามแผนสกัดกั้นของ คมช. อยางตอเนื่อง โดยลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้ง
ที่เปนฐานเสียงของผูถูกรองในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดเชียงรายมีบุคคลที่เกี่ยวของลงไปดําเนินการตามแผนสกัดกั้นดังกลาว ซึ่งไดรว มกันสรางสถานการณ
สรางพยานหลักฐาน และปรุงแตงพยานหลักฐานเพื่อนํามาใชในการคัดคานการเลือกตั้งแบบแบงเขต
จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ และการเลือกตั้งแบบสัดสวนกลุมจังหวัดที่ ๑ ทั้งนี้ ไมวาจะเปน
พยานบุคคลหรือพยานวัตถุ โดยกลุมบุคคลดังกลาวไดเตรียมการวางแผนเปนขั้นเปนตอนใหนายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา นํากลุมกํานันมาพบกับนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสรางและปรุงแตง
พยานหลักฐานใหนายมณฑล สุทธาธนโชติ และนายวิจิตร ยอดสุวรรณ นําไปรองคัดคานการเลือกตั้ง
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช และผูสมัครรับเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงราย จนเปนเหตุใหนายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเปนเวลาหาป และทําใหผูรองนํามาเปนเหตุขอใหศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผูถูกรอง และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองเปนคดีนี้
๓.๑.๒ นายยงยุทธ ติยะไพรัช มิไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมตามที่ถูกกลาวหา ดวยเหตุผลดังนี้
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(๑) การเดินทางของกลุม กํานันอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย มาพบ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่กรุงเทพมหานครมิไดเกิดจากการที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปน ผูนัดหมาย
มาพูดคุยเรื่องการเลือกตั้ง แตนายชัยวัฒน ฉางขาวคํา เปนผูนํากลุมกํานันมาเองเพื่อขอใหนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ทวงหนี้ให โดยฟงไดวา นายชูชาติ จันทะวาลย คางชําระหนี้คาขุดลอกคูคลองกับนายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา และกลุมกํานัน ซึ่งการที่นายชัยวัฒน ฉางขาวคํา และกลุมกํานันดังกลาวมาพบนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ที่กรุงเทพมหานคร ก็เพื่อขอใหนายยงยุทธ ติยะไพรัช ทวงหนี้จากนายชูชาติ จันทะวาลย
ใหกับนายชัยวัฒน ฉางขาวคํา และกลุมกํานันจริง โดยมิไดนัดหมายกับนายยงยุทธ ติยะไพรัช เพื่อมา
พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตอยางใด
(๒) นายยงยุทธ ติยะไพรัช มิไดใหเงินหรือทรัพยสินอื่นแกนายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา และกลุมกํานันเพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง
คําใหการของนายชัยวัฒน ฉางขาวคํา ไมนาเชื่อถือ ผูถูกรองชี้แจงวาในวันเวลาที่ถูกกลาวหา นายยงยุทธ
ติยะไพรัช ไดมาพบนายชัยวัฒน ฉางขาวคํา และกลุมกํานันดังกลาวที่โรงแรม เอส ซี ปารค จริง
แตนายยงยุทธ ติยะไพรัช ไมไดจายเงินหรือมอบใหนายบรรจง ยางยืน หรือผูหนึ่งผูใดจายเงินใหแก
นายชัยวัฒน ฉางขาวคํา และกลุมกํานันเพื่อใหชวยเหลือนายยงยุทธ ติยะไพรัช นางสาวละออง ติยะไพรัช
และนายอิทธิเดช แกวหลวง แตอยางใด
(๓) การกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามที่ถูกกลาวหาไมเปนความผิด
เพราะขอเท็จจริงตามที่กลาวหาไมครบองคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
กลาวคือ กรณีอันจะเขาองคประกอบความผิดตามบทบัญญัติดังกลาวนั้น ในสวนของผูกระทําจะตองเปน
“ผูสมัคร” ซึ่งหมายถึง ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแลวแตกรณี
หรือ “ผูใด” ซึ่งหมายถึง บุคคลอื่นที่มิใชผูสมัคร สวนองคประกอบในสวนของการกระทํานั้นตอง
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๓ (๑) ถึง (๕) โดยมีมูลเหตุจูงใจซึ่งเปน
องคประกอบในสวนของเจตนาเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือ
ผูสมัครผูอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ซึ่งหากมีการกระทําฝาฝนตอบทบัญญัติดังกลาว ผลที่กฎหมายกําหนดไวแตกตางกันระหวางผูกระทําที่เปน
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“ผูสมัคร” กับผูกระทําที่เปน “ผูใด” โดยหากผูสมัครเปนผูกระทําการฝาฝน กฎหมายกําหนดความรับผิด
ไวสองลักษณะ คือ ความรับผิดในทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ สวนที่ ๑๐ โดยหากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝนกฎหมายดังกลาวอาจมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัครผูนั้นเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๓ หรือกรณีหลังวันประกาศผลการเลือกตั้งแลว คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลาหาป ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๑
และความรับผิดในทางอาญา กรณีผูสมัครกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๓ อาจตองรับผิดในทางอาญา
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๗ อีกสวนหนึ่งตางหาก แตถาหากกรณีผูกระทําการฝาฝนมาตรา ๕๓
เปน “ผูใด” กฎหมายกําหนดความรับผิดไวตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งมีทั้งความรับผิดในทางอาญาและการถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แตการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี้เปนคนละสวน หรือคนละกรณีกับผูกระทําที่เปน
“ผูสมัคร”
กรณีของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ถูกกลาวหาอันเปนเหตุใหผูรองยื่นคํารอง
เพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับแตวันที่อางวานายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย คือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนายยงยุทธ ติยะไพรัช ยังมิไดอยูในสถานะ
“ผูสมัคร” แตอยางใด เพราะยังไมมีมติของผูถูกรองที่จะสงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งและยังไมถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง ทั้งการสมัครจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกดวย
จึงมิไดเปนการกระทําในสถานะที่เปน “ผูสมัคร” ในอันที่จะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๕๓
ที่จะเปนเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกา หรือหากจะถือวานายยงยุทธ ติยะไพรัช
เปน “ผูใด” ตามมาตรา ๕๓ แตความรับผิดของผูกระทําที่เปน “ผูใด” นั้น ตองเปนไปตามมาตรา ๑๓๗
เทานั้น มิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๑ นอกจากนี้ กรณีจะเปนความผิดตามมาตรา ๕๓ ผูกระทําจะตองมี
เจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจ เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือ
ผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด อันถือเปนองคประกอบสําคัญของความผิดในบทบัญญัติดังกลาว
(๔) พยานหลักฐานที่นาํ มากลาวหาวานายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
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ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนพยานหลักฐาน
อันเกิดจากการสรางสถานการณ ปรุงแตงของเจาหนาที่รัฐ และผูสมัครพรรคการเมืองอื่น ดังนั้น พยานหลักฐาน
ของผูรองที่นําเขาสูสํานวนคดีนี้จึงเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยไมชอบ ไมอาจรับฟงไดมาตั้งแตชั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนําพยานหลักฐานดังกลาวมาวินิจฉัย แลวนําไปสู
กระบวนการไตสวนของศาลฎีกา ยอมทําใหการรับฟงพยานหลักฐานของศาลฎีกาคลาดเคลื่อนตอขอเท็จจริง
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมอาจนําพยานหลักฐานดังกลาวมารับฟงได
(๕) การที่กรรมการการเลือกตั้งงดออกเสียงหนึ่งคน ไมพิจารณาและ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้น ทําใหมติการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปน มติที่ขัดตอกฎหมาย ใชบังคับไมได กลาวคือ ในการลงมติครั้งดังกลาวนางสดศรี สัตยธรรม
กรรมการการเลือกตั้งไดงดออกเสียง โดยเห็นวาควรสอบพยานเพิ่มเติมโดยใหรวมเรื่องพิจารณากับเรื่อง
คัดคานการเลือกตั้งกรณีพลเอก สมเจตน บุญถนอม จึงทําใหมติดังกลาวขัดตอพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคสอง และการจะวินิจฉัยวา
กรรมการการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติตามที่กฎหมายบัญญัติไวและเปนมติที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ตองนําเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาวมาเปนหลักในการวินิจฉัย จะนําความหมายของคําวา
“มติ” ตามพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยโดยลําพังนั้นหาไดไม เพราะมิฉะนั้นหากกรรมการ
การเลือกตั้งคนใดตองการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการออกเสียงเพื่อลงมติใ นเรื่องใด ก็จะอาง
เหตุผลอื่นมาเปนเหตุในการไมยอมลงมติในเรื่องนั้น
(๖) คํ า สั่ ง ของศาลฎี ก าที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ไม มี ผ ลผู ก พั น ผู ถู ก ร อ ง
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง และศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเปนบุคคลภายนอกไมใช
คูความในคดี และไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติวาคําสั่งของศาลฎีกาตองมีผลผูกพันศาลรัฐธรรมนูญ
และองคกรอื่น ดังเชนคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖
วรรคหา และไมมีขอเท็จจริงใดที่ผูถูกรองเขาไปเกี่ยวของและไดรับประโยชนจากเรื่องที่นายยงยุทธ
ติยะไพรัช ถูกกลาวหา นอกจากนี้ยังมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นอีกที่ยังไมปรากฏในชั้นไตสวน
ของศาลฎีกาและศาลฎีกายังไมไดวินิจฉัย ซึ่งผูถูกรองจะนําเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
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ไดวินิจฉัยพยานหลักฐานดังกลาวแลวจะทําใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแตกตางไปจากคําสั่งของ
ศาลฎีกา
๓.๒ ผูถูกรอ งมิไดก ระทําการใดที่ จะถือไดวาเป น การกระทําเพื่อ ใหไ ดม าซึ่ง อํานาจ
ในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันจะเปนเหตุ
ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) ดวยเหตุผลที่วา พรรคการเมือง
และการเลือกตั้งเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือง
ยอมเปนองคกรทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญตอประชาชน และถือเปนองคกรตัวแทนทางการเมือง
ของประชาชนและมีบทบาทตอประเทศชาติ
ภายหลังที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ่งสําคัญที่ทํา
ใหเกิดปญหาตอระบบการเมืองและพรรคการเมือง คือ การยุบพรรคการเมืองที่สามารถทําไดงาย
โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ แมเสรีภาพดังกลาวไมใชเสรีภาพที่ไมอาจจํากัดไดก็ตาม แตการยุบพรรคการเมืองซึ่งถือเปนการ
จํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองอยางหนึ่ง ก็ควรเปนเรื่องสําคัญที่หากพรรคการเมืองนั้นกระทํา
การฝาฝนแลวยอมทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสียหาย มิฉะนั้นจะทําใหเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญในการใหเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไรผล การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑)
นั้น บัญญัติใหเปนดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะยุบพรรคการเมืองหรือไมก็ได มิใชอํานาจผูกพัน
ที่เปนการบังคับใหศาลรัฐธรรมนูญตองยุบพรรคแตอยางใด กรณีจึงเปนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตอง
พิจารณาถึงความสมดุลระหวางการใหเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองกับการควบคุมการใชเสรีภาพ
ของพรรคการเมือง โดยการบังคับใชรัฐธรรมนูญใหอยูในขอบเขตที่จะกอใหเกิดการสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย และระบบพรรคการเมืองดวย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญอาจลดขอบเขตการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ ลงได โดยพิจารณายุบพรรคเฉพาะในกรณีที่เห็นวาการกระทําของผูสมัครนั้น มีลักษณะ
และพฤติการณที่รายแรงและการกระทํานั้นมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่อาจถือไดวาหัวหนาพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคที่มีจํานวนมากพอที่รับรูถึงการกระทําดังกลาว อันจะถือเปนการกระทําของพรรค
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ทั้งนี้เพราะความรับผิดของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เปนความรับผิด
ของพรรคจากผลของการกระทําของผูอื่น มิใชเปนการกระทําของพรรคโดยตรง ดังนั้น การยุบพรรคการเมือง
เพราะเหตุวาสมาชิกพรรคซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดกระทําการฝาฝน กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญควรพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทํานั้น
กับผลกระทบที่พรรคและสมาชิกจะไดรับ รวมถึงประโยชนมหาชนดวยวา มีความสมดุลตามหลักแหง
ความไดสัดสวนหรือหลักความพอสมควรแกเหตุหรือไม โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
๓.๒.๑ การกระทําที่มีการกลาวหาวานายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝาฝน
กฎหมายเกิดขึ้นกอนที่ผูถูกรองจะมีม ติสงนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปน ผูสมัครรับเลือกตั้ง กรณีที่จะ
พิจารณาวามีการกระทําฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ หรือไม จึงตองตีความโดยเครงครัดตามความหมายในถอยคําตามตัวอักษรที่กฎหมาย
บัญญัติวาหนาที่ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรานี้ใชบังคับเฉพาะกับบุคคลที่พรรคการเมือง
สงเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแลวเทานั้น โดยผูถูกรองไดมีมติสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และสงบัญชีรายชื่อซึ่งมีชื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน
กลุมจังหวัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) เปนบทบัญญัติ
ที่กระทบตอสิทธิทางการเมืองของบุคคลและเปนกรณีที่กําหนดความผิดทางการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคและเปนกรณีที่กําหนดความรับผิดของพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากการกระทําความผิดของผูอื่น จึงตองตีความโดยเครงครัด กลาวคือ กรณีจะถือวาพรรคการเมือง
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ตองเปนกรณีที่ผูนั้นกระทําการฝาฝนกฎหมายเมื่ออยูในฐานะเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แลวเทานั้น แมหากศาลรัฐธรรมนูญฟงขอเท็จจริงวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝาฝนกฎหมาย
ตามที่มีการกลาวหาจริง ก็ไมอาจถือไดวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง จึงไมถือวาผูถูกรอง
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ผลของการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช จึงไมผูกพันใหผูถูกรองตองรับผิดตามรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

มาตรา ๒๓๗ กรรมการบริหารพรรคก็ไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕
๓.๒.๒ แมนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง ก็ไมอาจ
ถือไดวา ผูถูกรองกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง ยอมมีความหมาย
โดยรวมวา เมื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแลวไมวาผูนั้นจะเปนสมาชิกพรรคที่เปนกรรมการบริหารพรรค
หรือเปน สมาชิกพรรคที่ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรคก็ตาม หากไดกระทําการตามมาตรา ๒๓๗
วรรคหนึ่ง แลว ยอมไดรับผลตามกฎหมายเชนเดียวกัน สวนตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง ยอมมีความหมายวา ตองเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่มิไดเปนบุคคลคนเดียวกับผูกระทําตามมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง เพราะหากรัฐธรรมนูญมีความมุงหมาย
ที่จ ะใหถื อ การกระทํ า ของบุ ค คลที่ เ ปน กรรมการบริ ห ารพรรคเป น การกระทํ า ของพรรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสองแลว ตองใชถอยคําที่ชัดเจนวา “ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํา
ของบุคคลที่เปนหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการ…”
๓.๒.๓ หัว หน า พรรคและกรรมการบริห ารพรรคผู ถู กร องไมมี สว นรูเ ห็น กั บ
การกระทํ าของนายยงยุ ท ธ ติ ยะไพรั ช หรื อ ปล อ ยปละละเลย หรื อ ทราบถึ ง การกระทํ า นั้ น แล ว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กลาวคือ หากหัวหนาพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไดทราบถึงการกระทําที่เกิดขึ้นแลว ก็ยอมตองดําเนิน การยับยั้ง
หรือ แก ไขโดยแจ งแกคณะกรรมการการเลือ กตั้ งหรือ ขอใหค ณะกรรมการการเลื อกตั้งดํ าเนิน การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๘ เพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อัน จะทําใหเกิดผลกระทบตอผูถูกรอง แตขอเท็จจริงขณะนั้น ก็ยังไมมีหัวหนาพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองผูใดทราบเรื่องดังกลาวเชนกัน จึงไมอาจดําเนินการใด ๆ ตามที่กลาวมาได ทั้งนี้
ผูถูก รอ ง หั วหน าพรรคและกรรมการบริห ารพรรคผูถู กรอ งไดท ราบขอ เท็ จจริง เบื้อ งต น เมื่อ วัน ที่
๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๐ หลั งจากมี การเลือ กตั้ง แล วว า มีเ หตุ การณดั งกลา วเกิ ดขึ้ น จากการเป ดเผย
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ผานสื่อสารมวลชน แตก็เปนเวลาที่พนวิสัยที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองจะยับยั้ง
หรือแกไขได
๓.๒.๔ ผูถูกรองมิไดรับประโยชนใด ๆ จากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
ตามที่มีการกลาวหา กลาวคื อ คําสั่ง ของศาลฎี กาดังกลา วเปน กรณี การพิจารณาวาการกระทําของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ครบองคประกอบที่จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
หรือไมเทานั้น ซึ่งเปนคนละเรื่องกับปญหาที่วา ผูถูกรองไดรับประโยชนจากการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช หรือไม เพียงแตผูกระทํามีมูลเหตุจูงใจในการกระทํา “เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวนการลงคะแนนเสียงใหแกผสู มัคร
หรือพรรคการเมืองใด” ดวยวิธีการดังที่บัญญัติไวตามมาตรา ๕๓ (๑) ถึง (๕) ก็เปน ความผิดแลว
โดยมิตองพิจารณาผลของการกระทําวาผลไดเกิดขึ้นตามที่ผูกระทํามุงประสงคหรือไม แตการพิจารณาวา
ผูถูกรองไดรับประโยชนจากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรือไม ตองปรากฏขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณที่แสดงไดวา ผูถูกรองไดรับประโยชนจากผลของการกระทํานั้นเมื่อขอเท็จจริงจากการไตสวน
ก็ไมปรากฏหลักฐานวา หลังจากกลุมกํานันไดพบกับนายยงยุทธ ติยะไพรัช แลว กลุมกํานันไดไป
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือมีพฤติการณชวยเหลือในการหาเสียงหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแ ก
นายยงยุท ธ ติยะไพรัช หรือผู สมัค รรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของผู ถูกร องแตอย างใด
ขอเท็จจริงจึงไมอาจรับฟงไดวา ผูถูกรองไดรับประโยชนจากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
คําสั่งของศาลฎีกาดังกลาวจึงเปนการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
๓.๒.๕ ผูถูกรองไดกําหนดมาตรการปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง
กระทําการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนที่จะมีประกาศ
พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ กลาวคือ
เมื่อวั น ที่ ๑๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๐ ผูถูก รองไดจัด ใหมีก ารสัม มนาโดยผู เขาร วมประชุม สั ม มนา
ประกอบดวยผูสมัครรับเลือกตั้ง ทนายความประจําเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูสมัคร
สมุหบัญชีของผูสมัคร และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของพรรค และไดเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาชี้แ จงใหผูเขารวมประชุมทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อ ให
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การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ยังมีผูเชี่ยวชาญดานการเลือกตั้งและนักกฎหมาย
ของพรรคหลายคนรวมอธิบายถึงกฎเกณฑ ขอหามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พรอมทั้งจัดทําซีดี คูมือเลือกตั้ง
๒๕๕๐ ซึ่งรวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งและซีดีคูมือสมุหบัญชีเลือกตั้ง ๕๐
เพื่อแจกจายใหแกผูสมัครและผูเกี่ยวของทุกคนเพื่อถือปฏิบัติโดยเครงครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบโดยเรงดวน เพื่อใหไดขอเท็จจริงอันถูกตองชอบธรรม ในกรณี
ที่มีการถูกกลาวหารองเรียน
๓.๓ หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไมมีผูใดมีสวนรูเห็นกับเรื่องที่
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกกลาวหา หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อ ใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อัน จะเปน เหตุใ หยุบพรรคผูถูกรอง
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กลาวคือ หากศาลรัฐ ธรรมนูญฟงวา
ผูถูกรองจะตองรับผลจากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามขอกลาวหาโดยมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองแลว หลักเกณฑที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองไดนั้น จะตองปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูนั้นมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
อันเปนเหตุใ หยุบพรรคการเมืองดังกลาวแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขการกระทําดังกลาวดวย กรรมการ
บริหารพรรคคนอื่นที่ไมปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดดังกลาวยอมไมอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได
กรณีนี้จึงตางกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ในกรณียุบพรรคการเมืองซึ่งถือเปนความรับผิดชอบ
โดยรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคโดยแมหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคที่มีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้งแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขอันเปนเหตุ
ใหอาจถูกยุบพรรคนั้นได
นอกจากนี้ผูถูกรองมีฐานะเปนนิติบุคคล ดังนั้นการใดที่ผูถูกรองจะตองรับผิดชอบตองเปน
กิจการที่กระทําไปโดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือผูที่หัวหนาพรรคมอบหมายเทานั้น
แตกรณีการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามที่ถูกกลาวหานั้น มิใชเรื่องการดําเนินกิจการของ
ผูถูกรอง หรือการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองตามขอบังคับพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ของผูถูกรอง หรือตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่กฎหมายบัญญัติไวแตอยางใด
แตเปนเรื่องการกระทําสวนบุคคลที่ไมไดเกี่ยวของกับผูถูกรองหรือกรรมการบริหารพรรคแตอยางใด
ผูถูกรองและกรรมการบริหารพรรคยอมไมตองรวมรับผิดในการกระทํานั้น ดวยเจตนารมณของกฎหมาย
ที่ตองการแยกการรับผิดของพรรคการเมืองและคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองในการดําเนินกิจการ
ทางการเมืองของพรรคการเมืองออกจากความรับผิดของกรรมการบริหารพรรคแตละคน โดยเปดโอกาส
ใหพิสูจนความรับผิดไดแมเปนเรื่องที่อยูในกิจการของพรรคการเมือง หรืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญควรคํานึงถึงความรายแรงและพฤติการณของการกระทําความผิด
ผลของการกระทําความผิดและเหตุผลสมควรอื่นประกอบดวย กรณีความรับผิดของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง นั้น มิไดเกิดจากการกระทําของกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง เพียงแตเปนผลทางกฎหมายที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองจะตองรับผิดในกรณีที่
พรรคการเมืองถูกยุบเทานั้น การพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะตอง
คํานึงถึงหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว รวมถึงผลกระทบ
ตอสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูนั้นดวย เพราะสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
ของพลเมืองในการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของผูนั้นในการเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง
แมการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมิใชโทษทางอาญาแตก็มีความรุนแรงและมีผลกระทบยิ่งกวาโทษทางอาญา
บางประเภท
๓.๔ การดําเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่นคํารอง
ของผูรองในคดีนี้ เปนการละเมิดตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ จึงมิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
วรรคสอง กลาวคือ ผูรองยื่น คํารองเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองมิไดระบุชื่อกรรมการบริหารพรรค
เปนผูถูกรองดวย แตคําขอของผูรองขอใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองดวย
ทําใหกรรมการบริหารพรรคแตละคนอยูในฐานะไมตางจากผูถูกรอง และโดยคําสั่งยุบพรรคการเมือง
กฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนบทบังคับวา เมื่อศาลมีคําสั่งยุบพรรคแลวใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดไปดวย ดวยเหตุนี้ ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองใหโอกาสแกกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ผูถูกรองทุกคนไดชี้แจง แสดงขอเท็จจริง พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวากรรมการบริหารพรรคผูนั้นมิไดรูเห็น
กับการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามที่ถูกกลาวหา ทั้งนี้เพื่อจะไดขอเท็จจริงที่ถูกตองและเปนธรรม
แตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิไดเรียกกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองคนใดไปชี้แจงในฐานะสวนตัว
แตอยางใด เพียงแตใหผูถูกรองชี้แจงขอเท็จจริงในนามของพรรคเทานั้น การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนที่เห็นวาควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองจึงขัดตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ซึ่งเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงมิไดเปนไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ดังนั้น การสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนที่ขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองเปนไปโดยมิชอบ และผูรองก็มิไดดําเนินการแกไขเพื่อใหการดังกลาว
เปนไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูรองจึงไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองได
ดวยเหตุผลดังที่ไดชี้แจงดังกลาว ผูถูกรองจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง
๔. กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค และอดีตกรรมการบริหารพรรคของผูถูกรอ ง
รวม ๓๙ คน ไดยื่น คํารองขอเขาเปน คูกรณีฝายที่สามเพื่อชี้แ จงวา อดีตหัวหนาพรรค รักษาการ
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคของผูถูกรองมิไดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ถูกกลาวหาแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข อันจะทําให
มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ ได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคํารองดังกลาวเปนคําชี้แจงของผูเกี่ยวของตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔๔ และรวมไวในสํานวน
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาคํารอง คําชี้แจงแกขอกลาวหา เอกสารประกอบคํารอง คําชี้แจง
แกขอกลาวหา และไดตรวจพยานหลักฐานของคูกรณีแลว เห็นวา คดีมีขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได กรณีไมจําเปน ตองเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ตามที่คูกรณีรองขออีก
ศาลจึงงดการไตสวน ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๗ และเปดโอกาสใหหวั หนาพรรคผูถูกรองหรือผูแทนแถลงการณปดคดีดวยวาจา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๒๐
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๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ประเด็นแหงคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
คําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้ง
ของประเทศเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง
ดวยการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใดซื้อสิทธิซื้อเสียงของประชาชนเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง อันเปนวิธีการ
ที่นักการเมืองสวนหนึ่งใชกั น มานานจนเปน ความเคยชิ น แลวกลายเปน จุ ดเปราะบางทางการเมือ ง
ที่นักการเมืองผูกระทําไมรูสํานึกวาเปนการกระทําความผิดที่รายแรง ทําใหการเมืองและประชาธิปไตย
ของประเทศไทยไมพัฒนาไปสูประชาธิปไตยอยางแทจริง และกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศ
เปนอยางมาก เนื่องจากนักการเมืองเหลานี้ เมื่อเขาสูอํานาจแลว ยอมใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้ง
ครั้งตอไปเพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมีท่สี ิ้นสุด
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกัน
และกําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมให
มีโอกาสเขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูในสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
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พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นปญหาการกระทําความผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง นั้น ไดมีการตอสูคดีกัน โดยผูรองและผูถูกรองไดมีโอกาสนําพยานหลักฐาน
เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาอยางเต็มที่แลว ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยไวแลววา นายยงยุทธ ติยะไพรัช
รองหัวหนาพรรคผูถูกรอง กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมีผลทําให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามคําสั่ง
ศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑
ประเด็นที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลวนั้น เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกันกับคดีนี้ และเปนประเด็น
ที่อยูในอํานาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะเปนผูวินิจฉัย เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดเขตอํานาจการวินิจฉัยคดี
ของศาลแตละศาลไวแลววา ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดีใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติใหศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไวโดยเฉพาะ ซึ่งประเด็นนี้ ศาลฎีกาไดพจิ ารณา
และมีคําวินิจฉัยไวแลววา มีเหตุอันควรเชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาว
มีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประเด็นขอเท็จจริงเรื่องการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรอง เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม จึงถือเปนที่ยุติ
ตามคําสั่งของศาลฎีกาดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบคําวินิจฉัยในปญหา
ที่เปนอํานาจหนาที่ของศาลฎีกาดังกลาวได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใชศาลที่มีอํานาจรับวินิจฉัยอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาดวย
ประเด็นตามคําคัดคานของผูถูกรองที่อางวา คําสั่งของศาลฎีกาไมมีผลผูกพันผูถูกรอง หัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคคนอื่น เพราะเปนบุคคลภายนอกคดี นั้น เห็นวา ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญ
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จะตองวินิจฉัยในคดีนี้ มิใชประเด็นที่วา ผูถูกรอง หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น
กระทําการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม แตเปนการพิจารณาวินิจฉัยวา
เมื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ แลว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหมีการยุบพรรคและเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ประกอบ
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ หรือไม โดยไมจําเปนที่จะตองวินิจฉัยวา ผูถูกรอง หัวหนาพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนอื่น เปนผูกระทําผิดดวยหรือไม คําคัดคานของผูถูกรองจึงไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะรับวินิจฉัยใหเปนอยางอื่นใหตางไปจากศาลฎีกาได
ประเด็นที่ผูถูกรองคัดคานวา การกระทําที่มีการกลาวหาวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝาฝนกฎหมายเกิดขึ้นกอนที่ผูถูกรองจะมีมติสงนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง นายยงยุทธ
ติยะไพรัช จึงมิไดเปน “ผูสมัคร” ในขณะกระทําความผิด นั้น เห็นวา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยประเด็นนี้
ไวแลววา แมขณะกระทําผิดจะยังมิไดเปน “ผูสมัครรับเลือกตั้ง” ก็ตาม แตภายหลังไดสมัครรับเลือกตั้ง
ยอมถือเปนการกระทําในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ดังนั้น จึงไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะวินิจฉัยเปนอยางอื่นไดเชนกัน เพราะไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ลม ลางหรือเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลฎีกาไดเนื่องจากศาลแตละระบบนั้น
นอกจากจะอิสระจากฝายการเมืองแลวยังเปนอิสระตางหากจากกันอีกดวย
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา
ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐ ธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ก็ใ ห
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เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนด
เวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวเด็ดขาดแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แมขอเท็จจริง พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคจะไมไดเปนผูกระทําก็ตาม
กฎหมายยังใหถือวาเปนผูกระทํา จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงไดแมศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจ
วินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง เปนความผิด
ที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมายจึงบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
ผูบริหารพรรค จะตองคัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมทํางานกับพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดสอง
ไมใหคนของพรรคกระทําความผิด โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมืองและผูบริหารพรรคจะตองรับผิด
ในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคคนที่ไปกระทําผิดดวย ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิด
ของนิติบุคคลทั่วไปที่วา ถาผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลไปกระทําการใด
ที่อยูในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น แลวกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตอง
รับ ผิ ด ชอบต อการกระทํ าของผู แ ทนหรื อ ผู มี อํ า นาจกระทํ า การแทนนิ ติ บุ คคลนั้ น ด ว ย จะปฏิ เ สธ
ความรั บ ผิ ด ชอบมิ ไ ด คดี นี้ จึ ง ถื อ ได ว า มี เ หตุ ต ามกฎหมายที่ ศ าลจะต อ งวิ นิ จ ฉั ย ว า สมควรยุ บ
พรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
โดยที่ผูถูกรองเปนพรรคการเมืองอันเปนองคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยางที่ถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของผูถูกรองควรไดมาดวยความบริสุทธิ์ ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ผูถูกรองเปน หลัก มิใ ชไดม าเพราะผลประโยชนหรืออามิ สสิน จางที่เปน เหตุจู งใจผูมีสิทธิเลือกตั้ ง
ใหลงคะแนนเลือกตั้งให กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกันทําหนาที่ควบคุมดูแลผูสมัคร
รับเลือกตั้งที่พรรคสง ตลอดจนกรรมการบริหารพรรคดวยกัน เอง มิใ หกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
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ฝาฝน ตอกฎหมาย แตน ายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
กลับใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้ง ทําใหผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําผิดตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตอง
เปน บุคคลคนละคนกับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืน ยัน วาหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
เปนกรรมการบริหารพรรคเสียเอง ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคคนนั้น
มีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตอง
ใหหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป
เพราะกรรมการบริหารพรรคที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะ
กระทําความผิดดวย จึงเปนกรณีที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
เปนผูกระทํา อันเปน ไปตามหลักกฎหมายที่วา เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วราย
มากกวานั้น ยอมถูกหามไปดวย ซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา
“ยิ่งตองเปนเชนนั้น” ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา พรรคการเมืองเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จึงควรมีความเขมแข็ง ไมสามารถถูกยุบไดโดยงาย นั้น เห็นวา การเปนองคกร
ที่เขมแข็ง จะตองเปนการเขมแข็งที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดวยความสุจริต
แตหากเปนพรรคการเมืองที่เขมแข็งในทางทุจริตแลว ยอมเปนการทําลายพรรคการเมืองที่สุจริตและทําลาย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย แมพรรคที่หยอนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แตบุคคลที่มีอุดมการณ
อันบริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกันยอมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมเมื่อใดก็ได การยุบ
พรรคการเมืองที่กระทําผิด จึงเปนการปลูกฝงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม อันจะเปนคุณประโยชนแกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
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ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองไดกําหนดมาตรการปองกันมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรอง
กระทําการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนที่จะประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยจัดประชุมชี้แจงใหผูสมัครของผูถูกรองทราบแลว นั้น เห็นวา การดําเนินการ
ดังกลาว แมหากจะไดกระทําจริง ก็มิไดเปนขอยกเวนความรับผิดตามกฎหมายในกรณีที่หัวหนาพรรค
รองหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองไปทําผิดเสียเอง เพราะในกรณีเชนนั้น ยอมเปน
การแสดงใหเห็นไดวา มาตรการตาง ๆ ที่จัดทําไปนั้น มิไดมีผลบังคับใชแตอยางใด ดังนั้น เมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดโดยผูที่เปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองแลว ผูถูกรองยอมตองรับผิด
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองมิไดรับประโยชนใ ด ๆ จากการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ตามที่มีการกลาวหา นั้น เห็นวา ประเด็นนี้ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลววา การกระทําของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ทําใหการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายไมสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งยังผลใหผูถูกรอง
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากขึ้น อันเปนประโยชนสําคัญประการหนึ่ง
สําหรับประเด็นที่ผูถกู รองอางวา การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่น
คํารองของผูรองในคดีนี้เปนการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมนั้น
เห็นวา ประเด็นการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลววา
เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย สวนการยื่นคํารองคดีนี้ ผูรองเปนผูมีหนาที่ยื่นคํารองตอศาล
ตามพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และ
ไดดําเนินการมาโดยถูกตองตามครรลองแหงขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทุกประการแลว จึงเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหนาพรรคซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาหลายสมัย มีบทบาทสําคัญในพรรคจนไดรับยกยองใหเปนรองหัวหนาพรรค
และประธานสภาผูแทนราษฎร จึงเปนผูมีหนาที่ตองควบคุมและสอดสอง ดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมือง
ที่ตนบริหารอยูกระทําการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทําความผิดเสียเอง
อันเปนความผิดที่รายแรงและเปนภัยคุกคามตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุ
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อันสมควรที่จะตองยุบพรรคผูถูกรอง เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อ
ใหเกิดผลในทางยับยั้งปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไว
เชนเดียวกัน บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลมีคําสั่งใหยุบพรรคแลวจะตอง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในขณะที่มีการกระทําความผิด เปนเวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดลุ พินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยง
ของผูถูกรองและผูเกี่ยวของที่อางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง จะตองเปน กรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
แตละคนมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลยฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
และไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ก็มิอาจ
ลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของในประเด็นนี้ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น
สวนประเด็นคําขอหรือคําโตแยงอื่นของผูถูกรอง นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็น
แหงคดีตามที่กลาวครบถวนแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยให
ดวยเหตุผ ลดังกล าวข างตน ศาลรัฐ ธรรมนูญโดยมติเ อกฉั น ท จึงวินิ จฉัย วา ใหยุบ พรรค
พลังประชาชน ผูถูกรอง เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการ
บริหารพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไป
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โดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใ นขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง 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

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็นวา ประเด็นที่วานายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนไดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมนั้น ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาโดยวินิจฉัยจากพยานหลักฐานแลววา
นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมีผลทําให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามคําสั่ง
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ศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูรอง นายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ ๑
นางสาวละออง ติยะไพรัช ที่ ๒ ผูคัดคาน
ประเด็นที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยในคดีดังกลาว เปนขอเท็จจริงเดียวกันกับประเด็นวินิจฉัยในคดีนี้
ดังนั้น ขอเท็จจริงที่วานายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ จึงตองรับฟงเปนยุติ
ตามคําสั่งของศาลฎีกา ซึ่งเปนศาลที่มีอํานาจในการพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ ศาลรัฐ ธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
คําวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวไดอีก ทั้งศาลรัฐ ธรรมนูญก็มิใชศ าลที่มีอํานาจรับวินิจฉัยอุทธรณคัดคาน
คําพิพากษาของศาลฎีกาอีกดวย
ที่ผูถูกรองอางวา คําสั่งของศาลฎีกาไมมีผลผูกพันหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
คนอื่นเพราะเปนบุคคลนอกคดีนั้น เห็นวา ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีนี้ คือนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม มิไดวินิจฉัยวา ผูถูกรอง
หัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นเปนผูกระทํา ดังนั้นจึงตองรับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติ
ตามคําสั่งของศาลฎีกา คําคัดคานของผูถูกรอง จึงไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยใหผิดแผก
แตกตางไปจากศาลฎีกาได
ที่ผูถูกรองอางวา การกระทําที่มีการกลาวหาวานายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝาฝนตอ
กฎหมาย เกิดขึ้นกอนที่ผูถูกรองจะมีมติสงนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง นายยงยุทธ
ติยะไพรัช จึงมิใชเปน “ผูสมัคร” ในการกระทําความผิดนั้น เห็นวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง หาไดมีความหมายแตเพียงวาผูนั้นไดกระทําการอันฝาฝนที่กฎหมายกําหนด
ในขณะที่ตนเองเปน ผูสมัค รรับเลื อกตั้ง แลวเท านั้น แมขณะที่กระทําการยังมิ ไดสมัค รรับเลือกตั้ ง
แตหากการที่กระทําไปไดกระทําภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

และตอมาผูนั้นไดสมัครรับเลือกตั้ง ยอมถือไดวาการที่กระทําไปกอนหนานี้ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้ง
มิเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมในที่สุดแลว ยอมเปนการกระทําของผูสมัครรับเลือกตั้งนั่นเอง
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่จะทําใหการเลือกตั้ง
ของประเทศ เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีบทบัญญัติปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและบทลงโทษ
ไวอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดการซื้อสิทธิซื้อเสียงอันเปนปญหาสําคัญของการเลือกตั้งและทําใหได
ผูแทนราษฎรที่มิไดเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
จากการเขามาสูอํานาจและใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อหาผลประโยชนสําหรับตนเอง
และพวกพองและเตรียมไวสําหรับการซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไปอันเปนวัฏจักรที่วนเวียน
และกอใหเกิดความเสียหายแกระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงบัญญัติ
ไวเปนการเด็ดขาดวา หากมีการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งและปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใ ดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๖๘
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดวา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทําความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญใหถือวาพรรคการเมืองนั้น กระทําการเพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ แมใ นทาง
ขอเท็จจริงพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคจะไมไดเปนผูกระทําก็ตาม
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รัฐธรรมนูญก็ใหถือวา พรรคการเมืองเปนผูกระทําอันมิอาจใชดุลพินิจวินิจฉัยเปนอยางอื่นได พรรคการเมือง
หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค จึงตองระมัดระวังคัดกรองผูสมัครมิใหกระทําความผิด
ดังกลาว
ดังนั้น เมื่อรัฐ ธรรมนูญมีเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งของประเทศเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และถือวาการที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคผูใดมีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้น แลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ อันมีเจตนารมณ
ที่ถือวาการทุจริตการเลือกตั้งเปนเรื่องรายแรง เมื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนรองหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองกลับใชวิธีการอันผิดตอกฎหมายเพื่อใหตนเองไดรับการเลือกตั้ง และ
ทําใหพรรคการเมืองผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชน
จากการกระทําดังกลาว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรงและนับวามีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่น ไมมีสวน
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น เห็นวา เมื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปน รองหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองและเปนผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเสียเอง ยอมเปนที่ชัดเจนอยูในตัวแลววา
กรรมการบริหารพรรคคนนั้นมีเจตนาที่จะกระทําความผิด จึงยอมไมมีความจําเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนอื่น เปนผูมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป กรณียอมถือไดวา
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสองแลว
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
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เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติดังกลาว
มิไดใหศาลใชดุลพินิจสั่งเปนอยางอื่นได ศาลรัฐธรรมนูญจึงมิอาจไมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองได กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด
เปนระยะเวลาหาป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายชัช ชลวร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
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
โดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอาย เพื่อเตรียมไวสําหรับใชในการเลือกตั้ง
ครั้งตอไป เพื่อใหไดอํานาจสําหรับแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอไป เปนวัฏจักรที่เลวรายอยางไมมีที่สิ้นสุด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูใ นสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็น วา ประเด็น ปญหาการกระทําความผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง นั้น ไดมีการตอสูคดีกันโดยผูรอ งและผูถูกรอง
ไดมีโอกาสนําพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาอยางเต็มที่แลว ซึ่งศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยไวแลววา
นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน กระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่ สมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามคําสั่งศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑
ประเด็นที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลวนั้น เปนประเด็นขอเท็จจริงเดียวกัน และเปนประเด็นที่อยู
ในอํานาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะเปนผูวินิจฉัย เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดเขตอํานาจการวินิจฉัยคดี
ของศาลแตละศาลไวแลววา ศาลใดมีอํานาจพิจารณาคดีใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
บัญญัติใ หศ าลฎีกาเปน ผูวินิจฉัยชี้ขาดประเด็น การทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภาไวโดยเฉพาะ ซึ่งประเด็นนี้ ศาลฎีกาไดพจิ ารณาและมีคําวินิจฉัยไวแลววา มีเหตุอันควร
เชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน กระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม า
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประเด็นขอเท็จจริงเรื่องการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคและกรรมการ
บริหารพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม จึงถือ
เปนที่ยุติตามคําสั่งของศาลฎีกาดังกลาวแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบคําวินิจฉัย
ในปญหาที่เปนหนาที่ของศาลฎีกาดังกลาวได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใชศาลที่มีอํานาจรับวินิจฉัยอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาดวย
ประเด็นตามคําคัดคานของผูถูกรองที่อางวา คําสั่งของศาลฎีกาไมมีผลผูกพันพรรคผูถูกรอง
หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ เพราะเปนบุคคลภายนอกคดีนั้น
เห็นวา ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองวินิจฉัยในคดีนี้ มิใชประเด็นที่วา ผูถูกรอง หัวหนาพรรคผูถูกรอง
และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองคนอื่น กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรือไม
แตเปนการพิจารณาวินิจฉัยวา เมื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรอง กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ แลว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหมีการยุบ
พรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ หรือไม โดยไมจําเปนที่จะตองวินิจฉัยวา พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูถูกรองคนอื่น เปน ผูกระทําผิดดวยหรือไม คําคัดคานของผูถูกรองจึงไมอยู
ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับวินิจฉัยใหเปนอยางอื่นผิดเพี้ยนไปจากศาลฎีกาได
ประเด็นที่ผูถูกรองคัดคานวา การกระทําที่มีการกลาวหาวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝาฝนกฎหมาย เกิดขึ้นกอนที่พรรคผูถูกรองจะมีมติสงนายยงยุทธเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง นายยงยุทธ
จึงมิไดเปน “ผูสมัคร” ในขณะกระทําความผิด นั้น เห็นวา ศาลฎีกาไดวินิจฉัยประเด็น นี้ไวแ ลววา
แมขณะกระทําผิดจะยังมิไดเปน “ผูสมัครรับเลือกตั้ง” ก็ตาม แตภายหลังไดสมัครรับเลือกตั้ง ยอมถือ
เปนการกระทําในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ดังนั้น จึงไมอยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย
เปนอยางอื่นไดเชนกัน เพราะไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลมลางหรือ
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีของศาลฎีกาได เนื่องจากศาลแตละระบบนั้น นอกจาก
จะอิสระจากฝายการเมืองแลวยังเปนอิสระตางหากจากกันอีกดวย
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ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา ถามีการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น ก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญดังกลาว เปน ขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บัญญัติไวแลววา
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวา พรรคการเมืองนั้น กระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แมขอ เท็จจริง พรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง จะไมได
เปน ผูกระทําก็ตาม กฎหมายยังใหถือวาเปน ผูกระทํา จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแ ยงได แมศ าล
รัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจวินิจฉัยเปนอื่นได ทั้งนี้เนื่องจากความผิดในการทุจริตซื้อสิทธิซื้อเสียงในการเลือกตั้ง
เปนความผิดที่มีลักษณะพิเศษที่ผูกระทําจะใชวิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได กฎหมายจึงบัญญัติใหเปน
หนาที่ของผูบริหารพรรคการเมือง จะตองคัดเลือกบุคคลที่จะเขารวมทํางานกับพรรคการเมือง และคอย
ควบคุม ดูแล สอดสองไมใหคนของพรรคการเมืองกระทําความผิด โดยมีบทบัญญัติใหพรรคการเมือง
และผูบริหารพรรคการเมืองจะตองรับผิดในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนที่ไป
กระทําผิดดวย ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิติบุคคลทั่วไปที่วา ถาผูแทนของนิติบุคคล
หรื อ ผูมี อํ านาจทํ า การแทนนิติ บุ คคลไปกระทํ าการใดที่อ ยู ใ นขอบวั ตถุ ป ระสงค ข องนิ ติบุ ค คลนั้ น
แลวกอ ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น นิติบุคคลจักตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูแ ทนหรือ
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ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นดวย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได คดีนี้ จึงถือไดวา มีเหตุ
ตามกฎหมายที่ศาลจะตองวินิจฉัยวา สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปนบุคคลคนละคน
กับบุคคลผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืนยันวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
คนอื่น ไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข
เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นวา หากผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองเสียเอง ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหารพรรคการเมือง
คนนั้น มีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็น เปน ใจกับผูอื่น เสียอีก จึงยอมไมมีความจําเปน
ที่จะต องใหหัว หนา พรรคการเมือ งหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมื องคนอื่น เป น ผูมี สวนรูเห็ น
หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม อีกตอไป เพราะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
ก็มีฐานะเปน กรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะกระทําความผิดดวย จึงเปน กรณีที่รายแรงกวา
กรณีบุคคลอื่นที่มิใชหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูกระทํา อันเปนไป
ตามหลักกฎหมายที่วา เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้นยอมถูกหามไปดวย
ซึ่งตรงกับสามัญสํานึกของสุจริตชนทั่วไป และตรงกับตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” (the greater
embraces the lesser. หรือ a fortiori logic) ขออางของผูถูกรองจึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา พรรคการเมืองเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จึงควรมีความเขมแข็ง ไมสามารถถูกยุบไดโดยงายนั้น เห็นวา การเปนองคกร
ที่เขมแข็ง จะตองเปนการเขมแข็งที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดวยความสุจริต
แตหากเปนพรรคการเมืองที่เขมแข็งในทางทุจริตแลว ยอมเปนการทําลายพรรคการเมืองที่สุจริตและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย แมพรรคที่หยอนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แตบุคคลที่มีอุดมการณ
อันบริสุทธิ์ทางการเมืองตรงกันยอมมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมเมื่อใดก็ได การยุบ
พรรคการเมืองที่กระทําผิด จึงเปน การปลูกฝงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใหเปน ไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม อันจะเปนคุณประโยชนแกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
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ประเด็น ที่ผูถูกรองอางวา พรรคการเมืองผูถูกรองไดกําหนดมาตรการปองกันมิใ หผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง กระทําการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกอนที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง โดยจัดประชุมชี้แจงใหผูสมัครของพรรคการเมือง
ทราบแลวนั้น เห็นวา การดําเนินการดังกลาว แมหากจะไดกระทําจริง ก็มิไดเปนขอยกเวนความรับผิด
ตามกฎหมายในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ไปทําผิดเสียเอง เพราะในกรณีเชนนั้น ยอมเปนการแสดงใหเห็นไดวา มาตรการตาง ๆ ที่จัดทําไปนั้น
มิไดมีผลบังคับใชแตอยางใด ดังนั้นเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวามีการกระทําความผิดโดยผูที่เปนกรรมการ
บริหารพรรคของผูถูกรองแลว ผูถูกรองยอมตองรับผิดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ประเด็นที่ผูถูกรองอางวา ผูถูกรองมิไดรับประโยชนใ ด ๆ จากการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ตามที่มีการกลาวหานั้น เห็นวา ประเด็นนี้ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวแลววา การกระทําของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ทําใหการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ไมสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งยังผลใหพรรค
ของผูถูกรองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากขึ้น อันเปนประโยชนสําคัญประการหนึ่ง
สําหรับประเด็นที่ผูถูกรองอางวา การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
การยื่นคํารองของผูรองในคดีนี้ เปนการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มิไดเปนไปตามหลักนิติธรรม
นั้น เห็นวา ประเด็นการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น ศาลฎีกาไดวินิฉัยไวแลววา
เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย สวนการยื่นคํารองคดีนี้ ผูรองเปนผูมีหนาที่ยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕
และไดดําเนินการมาโดยถูกตองตามครรลองแหงขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการแลว จึงเปน
การดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหนาพรรคการเมืองและเปน กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูถูกรอง ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาหลายสมัย มีบทบาทสําคัญในพรรคของผูรอง
จนไดรับยกยอ งใหเปน รองหัวหนาพรรคการเมืองและประธานสภาผูแทนราษฎร จึงเปน ผูมีหนาที่
ตอ งควบคุ ม และสอดส อ งดูแ ลให สมาชิ กของพรรคการเมื องที่ ต นบริ ห ารอยู กระทํ าการเลื อ กตั้ ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตกลับเปนผูมากระทําความผิดเสียเอง อันเปนความผิดที่รายแรงและเปน
ภัย คุ กคามต อ การพัฒ นาระบอบประชาธิ ปไตยของประเทศ กรณี จึ งมี เ หตุ อั น สมควรที่จ ะตอ งยุ บ
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พรรคการเมืองผูถูกรอ งเพื่อ ให เปน บรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมื องที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผล
ในทางยับยั้งปองปราม (deterrent effect) มิใหเกิดการกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับมาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชนเดียวกัน บทบัญญัติ
ดังกลาว เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองแลว จะตอง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะที่มีการกระทําผิด เปนเวลาหาป ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่นได สวนขอโตแยง
ของผูถูกรองและผูเกี่ยวของที่อางวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง จะตองเปน กรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
แตละคนมีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลยฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็น วา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ประกอบกับมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใชตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมวากรณีจะเปนเชนใดก็ตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว ก็มิอาจลบลางบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ขอโตแยงของผูถูกรองและผูเกี่ยวของในประเด็นนี้
ทั้งหมดจึงฟงไมขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคผูถูกรอง เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช
รองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรอง ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่กระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 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 ๒๐ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐ ธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศ าลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนบั แตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
มาตรา ๒๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกา
เพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารองในกรณีที่ศาลฎีกา
มีคาํ สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้น
สิ้นสุดลง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาในจํานวนรวม
ของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น ดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสองใหยื่น ตอ ศาลอุทธรณ
และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง
(๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญใหถือวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
โดยวิธีการดังกลาว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

(๒) กระทําการอัน เปน การฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
(๔) กระทําการอัน อาจเปน ภัยตอความมั่น คงของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙
หรือมาตรา ๑๐๔
มาตรา ๙๕ เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมื องและไดต รวจสอบแลว เห็น ว าพรรคการเมือ งใดกระทํ าการตามมาตรา ๙๔
ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด พรอมดวยหลักฐาน
เมื่ออัยการสูงสุดไดรับแจงใหพิจารณาเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควร ก็ใ หยื่นคํารองเพื่อใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทน
จากนายทะเบียนและผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวสงให
อัยการสูงสุดเพื่อยื่น คํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งคณะทํางาน ใหน ายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจยื่นคํารองเอง
หากนายทะเบีย นเห็น สมควรจะใหระงับการดําเนิน การของพรรคการเมือ งซึ่งกระทําการ
ตามมาตรา ๙๔ ใหนายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงตออัยการสูงสุด
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําดังกลาวของพรรคการเมืองไวเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหนายทะเบียนประกาศคําสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา และหามมิใหบุคคลใดใชชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมืองซ้ํา หรือพอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกับชื่อ ชื่อยอ หรือภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง
ที่ถูกยุบนั้น เพื่อแสวงหาประโยชนในการดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชนอื่นใดในทํานองเดียวกัน
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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
อื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได แกผูใด
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรง
หรือโดยออม แกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด
ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ใหถือวาเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
มาตรา ๑๑๑ เมื่ อ ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง แล ว ถ า ปรากฏหลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได ว า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด
หรือผูสมัครผูใดกระทําการใด ๆ โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมา
โดยไม สุ จ ริ ต โดยผลของการที่ บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งใดได ก ระทํ า ทั้ ง นี้ อั น เป น การฝ า ฝ น
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคํารอง
ตอ ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาในกรณีที่ปรากฏจากการไตสวนของศาลฎีกาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวากรณี
เปนไปตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหศาลฎีกาสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครผูนั้นมีกําหนดเวลาหาป แลวแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎร
และนายกรัฐมนตรีทราบ
ในกรณีที่ศ าลฎีกาไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูนั้น หยุด
การปฏิบั ติห นา ที่จ นกวา ศาลฎี กาจะมีคํ าสั่ งยกคํ าร อง และถ าศาลฎีก ามี คํา สั่ง ให เลื อกตั้ง ใหมห รื อ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้น
สิ้นสุดลง
คดีตามคํารองมีปญหาที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ในการดําเนินกิจการหรือการกระทําตาง ๆ ของรัฐ ตองเปนไปโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และถูกตรวจสอบไดโดยศาลตามหลักนิติธรรม โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องการใชอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น มาตรา ๑๙๗ ซึ่งเปนบททั่วไปไดบัญญัติไววา
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และใน
สวนของอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทอัน เนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย
หรือเนื่องมาจากการดําเนิน กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิ จ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๓ ไดบัญญัติยกเวนอํานาจของศาลปกครองไววา อํานาจศาลปกครองดังกลาว
ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานในคําวินิจฉัยที่ ๕๒/๒๕๔๖
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ดวยวาการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใชอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัย
ชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ซึ่งเปนกรณีการใชอํานาจ
หนา ที่ใ นการสืบ สวนสอบสวนเพื่ อหาข อเท็จ จริ งและวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดปญ หาหรือ ขอ โต แ ย งที่ เกิ ดขึ้ น
ตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เปนลักษณะของการใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ อันมีผลให
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไดใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) ถือเปนยุติ และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ไดบัญญัติ
ถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไวในมาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (๕) ซึ่งมีสาระสําคัญ
อยางเดียวกันกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง (๓)
สํา หรั บ ในกรณี ก ารควบคุม และตรวจสอบให การเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั้น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ เปนบทบัญญัติ
สําคัญที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนองคกรทางบริหารตามรัฐ ธรรมนูญ
และศาลฎีกาซึ่งเปนองคกรตุลาการและใชอํานาจตุลาการ เปนองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด แยกไดเปน
๒ กรณี คือ กรณีแรก เปนกรณีกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ
เลื อ กตั้ ง และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป น ที่ สุ ด และกรณี ที่ ส อง เป น กรณี ที่ มี
การประกาศผลการเลือกตั้งแลว หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ควรใหมีการเลือกตั้งใหมหรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งตองยื่น
คํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
สําหรับคดีตามคํารองนี้ เปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งแลว
โดยศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวตามคําสั่งศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ วา นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการกอ
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 พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งมี
ผลทํา ให การเลือ กตั้ งมิ ได เป น ไปโดยสุจ ริต และเที่ย งธรรม และมีคํ าสั่ งใหมี การเลือ กตั้ งใหม แ ละ
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เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกําหนดหาปนับ แตวันที่มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม คําวินิจฉัยของศาลฎีกาจึงเปนที่สุด
ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ดั งนั้น คดีตามคํา รองนี้ จึงรับฟง ขอเท็จจริงเปน ยุ ติวา นายยงยุท ธ
ติยะไพรัช กระทําความผิดอันเปน การฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งมีผลทําให
การเลือกตั้งมิไดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ศาลรัฐ ธรรมนูญยอมไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
คําวินิจฉัยในปญหาที่เปนอํานาจหนาที่ของศาลฎีกาดังกลาวได ทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใชศาลที่มีอํานาจ
รับวินิจฉัยอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลฎีกาแตอยางใด
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็น วา รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ บั ญญั ติใ ห สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปน ผูแทนปวงชนชาวไทย โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ
มอบหมายหรื อความครอบงําใด ๆ และต องปฏิบั ติหน าที่ด วยความซื่อสั ตยสุ จริต เพื่อประโยชน
สวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน และกอนเขารับหนาที่ จะตอง
ปฏิญาณตนในที่ประชุม แหงสถานที่ตนเปนสมาชิกดวยวา “ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา
ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ซึ่งเปนการยืนยันใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ
มีเจตนารมณที่จะใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตอยางแทจริง
จึงไดกําหนดมาตรการ และกลไกตาง ๆ เพื่อเปนหลักประกันวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย สําหรับในสวน
ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไว
ในมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง วา ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทํา
การอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําให
การเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของบุ ค คลดั ง กล า ว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
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สมาชิกวุฒิสภา และบัญญัติไวในวรรคสอง วา กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือ กรรมการบริ หารของพรรคการเมือ งผู ใ ด มี สว นรูเ ห็น หรื อปล อยปละละเลย หรื อทราบถึ ง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ อันเปนการกระทําความผิดที่มีความผิดรายแรง
ในลักษณะเชนเดียวกับการกระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๖๘ ซึ่งอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมือง และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองดวย และในกรณีที่ผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่น ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให
ทรัพ ยสิ น หรือผลประโยชนอื่ น ใดอั น อาจคํ านวณเปน เงิ น ไดแ กผูใ ด เพื่อจู งใจใหผู มีสิท ธิเ ลือ กตั้ ง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแ กตนเอง หรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมือ งใด ยอมเปน ความผิดตาม
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทลงโทษไวในมาตรา ๑๓๗ วา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
สั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปดวย
เมื่อพิเคราะหถึงเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวแลว เห็นวา พรรคการเมืองเปนที่รวมของคณะบุคคล ที่ไดรับการจดแจงการจัดตั้งเปนพรรคการเมือง
เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมือ งของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมุงที่จะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และมีการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยมีหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองใหเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันหลักของการปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตย และมีภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนจะตองเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่แสดงออกใน
การเลือกตั้ง โดยปราศจากการใชอิทธิพลหรือการชักจูงดวยการเสนอใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
อันอาจคํานวณเปนเงินได การที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทําการ หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแ กผูสมัครรับเลือกตั้ง
ดวยวิธีการใหทรัพยสิน อันอาจคํานวณเปน เงินไดแกผูใ ด ผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้น ยอมไมอาจดํารง
สถานะเป น ผูแ ทนปวงชนชาวไทย และไมอ าจปฏิบัติ หนาที่ และใชอํ านาจในการปกครองประเทศ
ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนได
เมื่อรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใ หหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบรวมกัน ในการดําเนิน กิจการของพรรคการเมืองใหเปน ไป
ตามรั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมาย หัวหนาพรรคการเมื องและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองทุกคน
จึงมีหนาที่แ ละความรับผิ ดชอบรวมกัน ในการปองกัน ยับยั้ง หรือ แกไขเพื่ อ ใหการเลื อกตั้งเปน ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยไมผ ลักภาระใหเปนหนาที่ของรัฐ แตเพียงฝายเดียว และแมวาตนเอง
มิไดเปนผูกอใหเกิดการกระทําความผิดก็ตาม ความสุจริตของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่นที่มิได
กระทําผิดดวย ก็ไมอาจยกมาเปน ขออางเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบรวมกัน ได การที่รัฐ ธรรมนูญ
บัญญัติใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองรวมกันรับผิดชอบในการควบคุม
ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตามรัฐ ธรรมนูญและกฎหมาย ก็ถือเปน ความรับผิดชอบทางการเมืองของ
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งร ว มกั น ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นการลงโทษทางการเมื อ งที่ ใ ช บั ง คั บ
กับกรรมการบริ หารพรรคการเมืองที่มิ ไดร วมกระทําผิ ดให รว มรับ ผิดชอบดวย อั น เปน การจํ ากั ด
หรือตัดสิทธิทางการเมือง บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนบทบัญญัติ
ที่กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายไวอยางชัดแจง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดหนาที่และ
ปองปรามใหหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนปฏิบัติหนาที่ชวยรัฐ
ควบคุ มและดูแลการเลือกตั้ งใหเ ปน ไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรมใหบรรลุผ ล สํ าหรับ ในสว นของ
หลักการเรื่องการจํากัดหรือตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งเปนความรับผิดชอบรวมกันเชนวานี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดนําหลักการดังกลาวมาใชในกรณีตาง ๆ มากอนแลว ตัวอยางเชน กรณีที่
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สภาผูแ ทนราษฎรลงมติไมไววางใจนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีทั้งคณะที่มิไดถูกอภิปรายไมไววางใจ
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 นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคการเมือง
ผูถูกรอง ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง เปนผูกระทําความผิดเสียเอง และพรรคการเมือง
ผูถูกรองไดรับประโยชนจากการเลือกตั้งโดยตรง อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
จึงมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองผูถูกรอง มิไดเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ทําใหการเลือกตั้งเปน เพียงแบบพิธีในระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เปนชวงจังหวะเวลาและเปนกระบวนการทางการเมืองที่มี
ความสําคัญยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการเปดโอกาสอยางกวางขวางที่สุด
แกประชาชนที่จะไดรวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทางทางการเมืองและคัดสรร
ผูแ ทนเขามาทําหนาที่ทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหเปน ไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรม
อีกทั้งทุกพรรคการเมืองตางก็ไดทราบถึงผลรายอันเกิดจากการฝาฝนบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญใน
มาตรา ๒๓๗ แลววาเปนบทบัญญัติพิเศษที่กําหนดมาตรการบังคับทางกฎหมายใหกรรมการบริหารพรรค
มีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการควบคุมดูแลใหการเลือกตั้งของพรรคการเมืองของตนใหเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และตองรวมรับผิดในผลแหงการกระทําดังกลาวของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองดวย เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปน ยุติแลววา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนา
พรรคการเมืองซึ่งเปน กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูถูกรองเปนผูกระทําความผิดเสียเอง ทําให
ผูถูกรองไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปน
ความผิดที่เปนอันตรายรายแรงตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา ๖๘ สวนขอโตแยง
ของผูถูกรองที่วา ผูกระทําผิดตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะตองเปน บุคคลคนละคนกับบุคคล
ผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืน ยัน วาหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
คนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้น แลวมิไดยับยั้งหรือแกไข
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เพื่อ ให การเลื อกตั้ งเปน ไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม นั้ น เห็ น วา หากผูก ระทํ าผิ ดตามวรรคหนึ่ ง
เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเสียเอง ยอมเปนที่ประจักษชัดอยูในตัวแลววา กรรมการบริหาร
พรรคการเมืองคนนั้นมีทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกวาเพียงรูเห็นเปนใจกับผูอื่นเสียอีก จึงยอมไมมี
ความจําเปนที่จะตองใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่นเปนผูมีสวน
รูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอีกตอไป เพราะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กระทําผิดตามวรรคหนึ่ง
ก็มีฐานะเปนกรรมการบริหารพรรคในขณะกระทําความผิดดวย จึงเปนกรณีที่รายแรงกวากรณีบุคคลอื่น
ที่มิใชหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูกระทํา อันเปนไปตามหลักกฎหมายที่วา
เมื่อกฎหมายหามกระทําสิ่งชั่วรายใดไว สิ่งที่ชั่วรายมากกวานั้นยอมถูกหามไปดวย ขออางของพรรคผูถูกรอง
จึงฟงไมขึ้น
การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรอง กระทําการดังวินิจฉัย นั้น แสดงใหเห็นถึงการไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง หากแตมุง
ประสงคเพียงดําเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ นอกเหนือไปจาก
ครรลองที่กํ าหนดไวใ นรัฐ ธรรมนูญซึ่ง เปน กฎหมายสูง สุดของประเทศ ตลอดจนบทกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของจนยากที่จ ะหาอุดมการณอัน แทจ ริงของพรรคการเมือ งใหเกิดความมั่น ใจแกประชาชน
โดยรวมว าเมื่อ เป น รั ฐ บาลมีอํ านาจบริ หารราชการแผ น ดิ น แลว จะดํา เนิ น การปกครองโดยสุ จริ ต
ไมประพฤติมิชอบหรือบริหารราชการแผนดินโดยแอบแฝงไวซึ่งผลประโยชนของตนเองและพวกพอง
ดังนั้น พรรคการเมืองผูถูกรองจึงตองรับผลในการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และไมอาจดํารงความเปน พรรคการเมือง
ที่จะสรางสรรค และจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวม
ไดอีกตอไป กรณีจึงมีเหตุสมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
และมาตรา ๖๘
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา
ในกรณี ที่ศ าลรั ฐ ธรรมนูญ มีคํ า สั่ง ให ยุ บพรรคการเมื องนั้น ใหเ พิ กถอนสิ ทธิ เลื อ กตั้ งของหั วหน า
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พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบ
พรรคการเมือง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุอันเนื่องมาจาก
การกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรวม รูเห็น หรือปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทําดังกลาว
แล ว มิ ได ยั บ ยั้ง หรือ แก ไขการกระทํ าดั ง กล าว ให ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ สั่ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ของ
หัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงเปนบทบังคับเด็ดขาด
โดยมิไดใหอํานาจดุลพินิจ ศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเปนอยางอื่น และเปนบทบัญญัติพิเศษที่ใหอํานาจ
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทุกคน มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหยุบ
พรรคการเมืองผูถูกรองแลว จึงตองสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูถูกรอง มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองดวย โดยไมอาจใช
ดุลพินิจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองบางคนได
สวนประเด็นคําขอหรือคําโตแยงอื่นของพรรคการเมืองผูถูกรอง นั้น เมื่อไดวินิจฉัยประเด็นที่
ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดไวตามที่กลาวครบถวนแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยให
ดวยเหตุผลดังที่ไดวินิจฉัยไว จึงเห็นวา สมควรใหยุบพรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในขณะกระทําความผิด เปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลั งประชาชน กระทํ าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว าด วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่สาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ประเด็นที่หนึ่ง ปญหาวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการ
บริหารพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและการได ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อ ไม นั้ น ได ผ า น
กระบวนการพิ จ ารณาวิ นิ จฉั ย ของศาลฎีก าและศาลฎีก าไดมี คํ า สั่ งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๑ วาศาลฎีกาพิเคราะหแลวมีเหตุอันควรเชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดกระทํา
การฝ า ฝ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรฯ
มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงราย
มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดยื่นคํารอง กรณีจึงตองเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธฯ จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธฯ มีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่ง
คําสั่งของศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ นี้ถือวาเปนที่สุด ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ
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วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
ซึ่งบัญญัติใหศาลฎีกาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีการทําผิดกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งโดยเฉพาะในกรณี
ที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบลาง
หรือพิจารณาเปนอยางอื่นได ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงตองฟงเปนยุติตามคําสั่งของศาลฎีกาดังกลาว
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
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ดังนั้น
กรณีของนายยงยุทธฯ จึงเขาขายตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง
ปญหามีวา กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองกระทําความผิดดังที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง เสียเองจะถือวาพรรคการเมืองนั้นเปนผูกระทํา
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง หรือไม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ ด
มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึ งการกระทํานั้น แลว มิ ไดยับยั้งหรือ แกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘
และในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ งนั้ น ให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
ใหยุบพรรคการเมือง”
ผูถูกรองอางวา การกระทําของนายยงยุทธฯ เปนการกระทําในฐานะผูสมัครรับเลือกตั้งเทานั้น
ไมไดกระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรค แตแทที่จริงแลวนายยงยุทธฯ ก็เปนทั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
และกรรมการบริหารพรรคดวย ตองถือวานายยงยุทธฯ กระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรคดวย
ไมสามารถแยกออกจากกันได
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ผูถูกรองอางวา คําวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมใ ชคนเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้ง
ยืนยันวาหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไมมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึง
การกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งผูรองเอง
ก็รับวาไมมีขอมูลใดในสํานวนที่จะชี้วา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ จึงเชื่อวาคงไมมีหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ ดังอาง
อยางไรก็ดี เห็นวา “กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง หมายความวา กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ่งคนใดก็ได เพราะหากตีความวา
“กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด” หมายความวาตองเปนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นที่ไมใช
คนเดียวกับกรรมการบริหารพรรคผูกระทําผิดแลว ผลก็จะเปนวา ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกพรรคที่ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค จะตองมีกรรมการบริหารพรรค ๑ คน มีสวนรูเห็น
หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ แตใ นกรณีที่ผูสมัค รรับเลือกตั้งเปน กรรมการบริหารพรรคดวยตองมี
กรรมการบริหารพรรคอีกคนหนึ่ง รวมเปน ๒ คน มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย ฯลฯ เทากับ
เปนการเพิ่มเติมองคประกอบของการกระทําความผิด ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองกรณีควรมีองคประกอบเชนเดียวกัน
ขออางของผูถูกรองจึงเปนขออางที่ไมชอบดวยเหตุผล
อันที่จริงแลว กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ บัญญัติไว กลาวคือ มีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิก
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และเมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็มีหนาที่
ตองควบคุมไมใหผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิได
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรคเปนผูกระทําความผิดเสียเอง กรณีจึงเปน
การรายแรงยิ่งกวาการมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้ง
หรือแกไขเสียดวยซ้ํา
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รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไดวางขอสันนิษฐานทางกฎหมายเด็ดขาด โดยใชคําวา
“ใหถือวา” ซึ่งหมายความวาตองฟงยุติเปนอยางนั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดเปนผูกระทําการอันฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเองแลว จึงเปนกรณีที่ตองถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ การที่
นายยงยุทธฯ รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่ควบคุมไมใ ห
ผูซึ่งพรรคสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
กระทําความผิดเสียเอง นับวาเปนการกระทําที่รายแรงและเปนภัยตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
ประเด็นที่สาม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง มีบทบัญญัติในทํานองเดียวกับมาตรา ๖๘
วรรคสี่ เปนบทบัญญัติที่บังคับวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองแลวจะตองเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวในขณะที่กระทําความผิด
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ไมไดเปนบทที่ใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจได
จึงวินิจฉัยวา ใหยุบพรรคพลังประชาชน เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรค
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
อันเปน การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนูญ และใหเ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งของหั ว หน า พรรคและกรรมการบริ ห าร
พรรคพลังประชาชนในขณะกระทําความผิด เปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
อัยการสูงสุด ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง
เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและเปนกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนจังหวัดเชียงราย กลุม จังหวัดที่ ๑
พรรคพลังประชาชน กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ กระทําการอัน เปน การฝาฝนรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) พระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ ซึ่งมีผลทําให
การเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม กั บ ขอให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า
พรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคพลังประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ไดตรวจคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว คดีคงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยดังนี้
ประเด็นขอแรก นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นขอสอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถกู รอง หรือไม
ประเด็นขอสาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ความเห็น
ประเด็นขอแรก นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม เห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองคัดคานของนายวิจิตร ยอดสุวรรณ แลวฟงไดวา
นายยงยุทธ และนางสาวละออง ติยะไพรัช กระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามความเห็นที่ ๒๘/๒๕๕๑ วา นายยงยุทธ กระทําผิดจริง แลวตอมาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกา ศาลฎีกาพิจารณาแลวมีคําสั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๑ วา นายยงยุทธ ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ และการกระทํ า ดัง กล าวมี ผ ลทํ า ให ก ารเลื อกตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคํารองของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ มีกําหนดเวลา ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่ง
และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม จํานวน ๑ คน
แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช ซึ่งเปนพวกของนายยงยุทธ จากการที่ศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ดังกลาวแลว จึงตองถือขอเท็จจริงตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัย จะฟงขอเท็จจริงเปนอื่น มิได หากจะรับฟง
ข อ เท็ จ จริ ง ไม ต รงกั บ การวิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าก็ จ ะเป น การเปลี่ ย นแปลงคํ า วิ นิ จ ฉั ย คํ า สั่ ง ศาลฎี ก า
อันถึงที่สุดแลว ซึ่งมิอาจกระทําได ดังนั้นการที่ผูถูกรองจะขอนําสืบไตสวนเพื่อหักลางประเด็นขอนี้วา
นายยงยุทธมิไดกระทําผิด จึงมิจําเปนตองไตสวนและรับฟงในประเด็นขอนี้ ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา
นายยงยุทธกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรฯ จริง
ประเด็นขอที่สองมีวา มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมือง
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (๑)... เพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ... (๒)
กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก
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และการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผ ล
ทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นวา นายยงยุทธ ดํารงตําแหนงรองหัวหนา
พรรคพลังประชาชนและเปนกรรมการบริหารพรรค กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ซึ่งตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น กระทํา
การเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ การกระทําของนายยงยุทธดังกลาวจึงเปนการกระทําตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) อันเปนเหตุให
อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได มีขอพิจารณาตอไปวาสมควรยุบพรรคพลังประชาชน
หรือไม เห็นวา นายยงยุทธ ดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรคการเมืองและเปนกรรมการบริหารพรรค
อีกทั้งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนกลุมจังหวัดที่ ๑ ในนามพรรคพลังประชาชน
การเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้เปนการแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้งโดยแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน การเลือกตั้งแบบสัดสวน
จะมีผลไปทั้งกลุมจังหวัดมิไดมีผลเพียงจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด มิไดมีผลเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง มีผลตอ
ผูสมัครคนอื่น มีผลถึงพรรคการเมืองโดยรวม และมีผ ลตอพรรคการเมืองอื่นเพราะจะนําคะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือก
ของแตละพรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับ และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑ
คะแนนที่คํานวณไดเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น การกระทําของ
นายยงยุทธจึงเปน การกระทําเพื่อเอื้อประโยชนใ หแกพรรคพลังประชาชนโดยตรง เปน การกระทํา
ในนามพรรคพลังประชาชน ยอมมีผลผูกพันตอพรรคพลังประชาชน แมผูบริหารหรือกรรมการบริหารพรรคอื่น
จะมิไดมีสวนรวมรูเห็นดวยก็ตาม ก็ตองมีผลผูกพันตอการกระทําที่รองหัวหนาพรรคซึ่งเปนกรรมการ
บริหารพรรคไดกระทําไป ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นสมควรใหยุบพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง
ประเด็นขอสุดทายมีวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา...ในกรณีที่

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก
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๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติบังคับไวเลยวาหากศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรค ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จะใช ดุ ล พิ นิ จ เป น อื่ น ไม ไ ด ต อ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ให
ยุบพรรคการเมืองสถานเดียว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาใหยุบพรรคพลังประชาชนผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน มีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
นายนุรักษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ดวยเจตนารมณที่จะใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและผูบริหาร
ทองถิ่นแลวแตกรณี เปนไปดวยความสุจริตเที่ยงธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๕ จึงกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน ผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือ
จัดใหมีการเลือกตั้งฯ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจหนาที่
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๖ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้
มีจุดประสงคมุงหมายที่สําคัญอยูประการหนึ่งที่ใ ห คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบีย บเกี่ยวกั บ
การหาเสี ย งเลื อ กตั้ งและการดํ า เนิ น การใด ๆ ของพรรคการเมื อง ใหเ กิ ด ความสุ จริ ต เที่ ยงธรรม
ปองกันการทุจริตการเลือกตั้ง ดวยวิธีการใชเงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซื้อสิทธิ ซื้อเสียง ของประชาชน
เพื่ อ ให ไ ด รับ การเลื อ กตั้ ง อั น เป น วิธี ก ารที่ ทํ า ลายการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ถื อได ว า
เปน การกระทําผิดที่รา ยแรง ทํ าใหการเมื องและประชาธิปไตยของประเทศไมพัฒนาไปสูระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง เปน วงจรชั่วราย เมื่อนักการเมืองผูทุจริตใชเงินหรือทรัพยสิน ซื้อสิทธิ
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ซื้อเสียง ของประชาชนและไดรับการเลือกตั้งเขาสูตําแหนง ยอมเปน ธรรมดาที่นักการเมืองผูนั้น
จะตองใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง เพื่อกอบโกยเอาเงินทอง
และทรัพยสินที่ตนไดลงทุนไปกลับคืนเปนเรื่องธรรมดา การเมืองและประชาธิปไตยของประเทศไทย
จึงมิ ไดรั บการพั ฒ นาไปสูระบอบประชาธิปไตยอยา งแทจริ ง ทั้ง ที่ประเทศไทยไดปลู กฝ งระบอบ
ประชาธิปไตยมาเปนเวลาชานานแลว แตการพัฒนาทางดานการเมืองยังไมมีวิวัฒนาการที่จะนําไปสู
ความดีงาม ความถูกตอง แตอยางใด นักการเมืองควรจะเปนบุคคลตัวอยางที่ใหความรูแกประชาชน
ในทางที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย มิใ ชเปนผูชักจูงใหประชาชนหลงผิดดวยวิธีการซื้อสิทธิ
ขายเสียงและเลือกตนเขาสูตําแหนงเชนนี้ การเมืองไทยก็ไมมีทางที่จะพัฒนาไปสูระบอบประชาธิปไตย
อยางแทจริงได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไวอยางชัดเจนและเขมงวดเพื่อปองกันนักการเมืองที่ไมสุจริตเหลานี้ ไมใหมีโอกาส
เขามากอใหเกิดความเสื่อมเสียทางการเมือง และเพื่อสงเสริมนักการเมืองที่ตั้งมั่นอยูใ นสุจริตธรรม
ใหไดมีโอกาสทําภารกิจอันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงวางบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไวอยางเขมงวด
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
เห็น วา การกระทําความผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน
ผูถูกรองนั้น ปรากฏขอเท็จจริงวานายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน กลุมจังหวัดที่ ๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอัน เปน การเลือกตั้ง
ทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผูยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้ง
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวานายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอันมีผล
ทําใหการเลือกตั้ง มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตอมาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในระหวางนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการสอบสวนคํารองคัดคานดังกลาว ในที่สุดคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง มี คํา วินิ จ ฉัย ชี้ข าดว านายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช กระทํา การฝา ฝน บทบั ญญั ติ ม าตรา ๕๓
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แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการกระทํา
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนเหตุใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตเลือกตั้ง
ที่ ๓ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช และให
ดําเนินคดีอาญาแกนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามมาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้น ใหม
ตอมาวั น ที่ ๑๘ มีน าคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดยื่น คํ ารองต อศาลฎี กาซึ่งศาลฎีก า
ไดมีคําสั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วาศาลฎีกาพิเคราะหแลวมีเหตุอันควร
เชื่อไดวานายยงยุทธ ติยะไพรัช ได กระทํ าการฝาฝน พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผ ลทําใหการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในจังหวัดเชียงราย มิไ ดเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคํารองของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีจึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช และใหมี
การเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรจั งหวัดเชีย งราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ จํานวน ๑ คน ขึ้น ใหม
แทนพวกของนายยงยุ ท ธฯ พร อ มทั้ ง สั่ ง ให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของนายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช
มีกํ า หนดเวลา ๕ ป เห็ น ว าข อ เท็จ จริง ในประเด็น เกี่ ยวกั บนายยงยุ ท ธ ติ ยะไพรั ช รองหัว หน า
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนอันยุติตามคําวินิจฉัยของ
ศาลฎี ก าอั น เป น ที่ สุ ด เพราะเป น ศาลยุ ติ ธ รรมชั้ น สู ง สุ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง แม ผูถูก รองจะได ยื่น คํา ชี้แ จง
แกขอกลาวหาในประเด็น วา พรรคและผู บริหารพรรคมิ ไดรูเห็น เปน ใจ ในการทุจ ริตครั้งนี้ก็ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญก็มิอาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยคําพิพากษาศาลฎีกาได ขอเท็จจริงในประเด็นนี้จึงตองรับ
ฟงยุติตามคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เห็นวา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไวเปนการเด็ดขาดวา ถามีการกระทําผิด
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปน ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
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เพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ต ามมาตรา ๖๘ และในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ งนั้ น
ใหเ พิก ถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ งของหัว หน าพรรคการเมือ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งดั งกลา ว
มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
บทบัญ ญัติรัฐ ธรรมนูญดั งกลา ว เปน ข อสัน นิษฐานเด็ด ขาดของกฎหมายที่บั ญญัติไ วเป น
ขอยุติแลววา หากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูใ ดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นแลว
มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กฎหมายใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ เมื่อขอเท็จจริงในประเด็นขอที่ ๑ ฟงเปนยุติวานายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนา
พรรคพลังประชาชนผูถูกรองนั้น เปนกรรมการบริหารพรรคกระทําความผิดเสียเอง แมหัวหนาพรรค
และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นจะมิไดรวมกระทําผิดหรือรูเห็นเปนใจดวยก็ตาม กฎหมายยังใหถือวา
เปนการกระทําผิดของพรรคการเมือง จึงเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงได ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไมอาจ
วินิจฉัยเปนอื่นได เมื่อกฎหมายบัญญัติใหผูบริหารพรรคทุกคนตองรวมกันรับผิดตอการกระทําที่เกิดขึ้น
ไมวาผูบริหารพรรคจะกระทําเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม เมื่อกอใหเกิดความเสียหายก็จะตองรวมกัน
รับผิดและถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําผิดตอกฎหมายเลือกตั้งดวย การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช
รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน มีบทบาทสําคัญในพรรคของผูถูกรอง จึงเปนผูที่ตองควบคุมและ
สอดสองดูแลใหสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนบริหารอยูกระทําการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม แตกลับมาเปน ผูกระทําความผิดเสียเอง อัน เปน ความผิดรายแรงและเปน ภัยคุกคามตอ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะตองยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
เพื่อใหเปนบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงาม และเพื่อใหเกิดผลในการยับยั้งมิใหเกิดกรณี
กระทําผิดทุจริตดวยการซื้อสิทธิ ซื้อเสียงเชนนี้อีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บัญญัติไววา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
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หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคการเมือง ซึ่งเปนการเนนย้ําตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติไวเชนเดียวกัน
บทบัญญัติดังกลาว เปนบทบังคับตามกฎหมายวา เมื่อศาลมีคําสั่งใหยุบพรรคแลวจะตองเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะที่มี
การกระทําผิดเปน เวลาหาป ซึ่งศาลไมอาจใชดุลพินิจสั่งเปนอื่น ได สวนขอโตแยงของผูถูกรองและ
ผู เ กี่ ย วข อ งที่ อ า งว า การเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า พรรคการเมื อ งและกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมือง จะตองเปนกรณีที่หัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคแตละคนมีสวนรูเห็นหรือ
ปลอยปละละเลยฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ นั้น เห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ในคดีนี้ เปนการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่งมี
หลักการวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองไปพรอมกันดวย จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผูบริหารพรรคการเมือง
รายใดรายหนึ่งที่กระทําผิดโดยเฉพาะหาไดไม
เห็นวาหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองที่ดํารงตําแหนง
อยูในขณะกระทําผิดทั้งคณะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยของศาลนี้
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวาใหยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง เนื่องจากนายยงยุทธ
ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปน
การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะที่
กระทํ า ความผิ ด เป น ระยะเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็นที่ ๓ หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ความเห็น
ไดพิจารณาแลว เห็น วา สํา หรับขอตอสูของผูถูกรอ งในเรื่ องที่วานายยงยุ ทธ ติยะไพรั ช
รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนไมไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ก็ดี
การออกเสียงลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งคดีนี้ไมชอบดวยกฎหมายก็ดี ขณะเกิดเหตุในวัน ที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยังไมมีประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายยงยุทธจึงไมมีฐานะเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ก็ดี ลวนเปน ประเด็นที่น ายยงยุทธยกขึ้น ตอสูใ นคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรองขอตอศาลฎีกา
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธแลวทั้งสิ้น ซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัยแลว ตามคําสั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑
แมคําสั่งศาลฎีกาดังกลาวจะไมผูกพันผูรองซึ่งเปนบุคคลนอกคดี และไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหผูกพัน
ศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม แตศาลรัฐธรรมนูญไมอาจกาวลวงเขาไปวินิจฉัยในประเด็นปญหาที่เปนอํานาจหนาที่
วินิจฉัยขององคกรอื่นได มิฉะนั้นคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลฎีกาก็จะไมเปนที่สุด และศาลรัฐธรรมนูญ
ก็มิใชศาลที่รับวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลฎีกาดวยขอตอสูของผูถูกรองฟงไมขึ้น
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ปญหาตอไปมีวา มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรองหรือไม เห็นวา ผูถูกรองเปน
พรรคการเมืองอันเปนองคกรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตองเปนแบบอยาง
ที่ถูกตอง ชอบธรรม และสุจริต การไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของผูถูกรองควรไดมาดวย
ความบริสุทธิ์ ดวยความนิยมในตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองผูถูกรองเปนหลักมิใชไดม า
เพราะผลประโยชน ห รื อ อามิ ส สิ น จ า งที่ เ ป น เหตุ จู ง ใจผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ให
กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็ควรตองชวยกัน ทํ าหนาที่ควบคุม ดูแลผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคส ง
ตลอดจนสมาชิกอื่นและแมแตกรรมการบริหารพรรคดวยกัน มิใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดฝาฝน
ตอกฎหมาย แตนายยงยุทธ รองหัวหนาพรรคการเมืองผูถูกรอง กลับใชวิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อให
ตนเองและผูสมัครรับเลือกตั้งอื่นของพรรคการเมืองผูถูกรองไดรับเลือกตั้ง ทําใหพรรคการเมืองผูถูกรอง
ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่งตองถือวาผูถูกรองไดรับประโยชนแลว กรณีจึงเปนเรื่องรายแรง
สมควรยุบพรรคการเมืองผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘
วรรคสี่ ที่ผูถูกรองตอสูวา กรณีที่จะยุบพรรคการเมืองไดนั้น จะตองมีบุคคลอยางนอยสองคน คือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่ง หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีสวนรูเห็น
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมอีกคนหนึ่ง กรณีของผูถูกรองมีบุค คลคนเดียวคือนายยงยุทธ จึงยุบพรรคการเมือ ง
ผูถูกรองไมไดนั้น เห็นวานายยงยุทธเปนทั้งผูสมัครรับเลือกตั้งและเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรองดวย จึงเปนตัวการในการกระทําผิดทั้งสองฐานะ รายแรงยิ่งกวาเพียงการมีสวนรูเห็น ฯลฯ
เสียอีก หากตีค วามตามขอตอสูข องผูถูกรอง กรณีก็จะกลายเปน วา ผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําผิ ด
กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหนึ่งมีสวนรูเห็น ฯลฯ เปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได แตกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหลายสิบคน ตางคนตางแยกกันกระทําผิด ไมไดรูเห็นซึ่งกันและกัน กลับยุบ
พรรคการเมืองไมได หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนการกระทําผิดของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองได แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนตัวการกระทําผิด
กลับยุบพรรคการเมืองไมได เห็นไดวากฎหมายยอมไมไดมีเจตนารมณเชนนั้น ขอตอสูของผูถูกรอง
ฟงไมขึ้น
ปญหาตอไปมีวา ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูถูกรองหรือไม เพียงใด เห็นวา รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา “...ในกรณีที่

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
บทบัญญัติเชนนี้เปนบทบังคับเด็ดขาดมิไดเปดโอกาสใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจแตอยางใด แมผูรอง
จะมีคาํ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญใชดุลพินิจในเรื่องนี้ไดโดยใชขอความตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ ก็ตาม แตเมื่อผูรองขอใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ การสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยอมเปนสวนหนึ่งของการยุบพรรคการเมือง
ผูถูกรองดวย และตองมีคําสั่งในเรื่องนี้แมผูรองมิไดมีคําขอโดยตรง เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๕๖๓๖ - ๕๖๓๘/๒๕๓๔ คดีระหวางพนักงานอัยการจังหวัดปตตานี โจทก นายเจริญ จันทอิสสระ
จําเลย ซึ่ง ศาลฎีกาวินิจ ฉัยใหเพิ กถอนสิท ธิเลื อกตั้ งของจํา เลยซึ่งเปน ส วนประกอบของบทมาตรา
ที่ลงโทษโดยโจทกไมไดมีคําขอ และแมกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองคนอื่นจะมิไดรูเห็นใน
การกระทําผิดของนายยงยุทธก็ตาม แตก็เปนความรับผิดชอบรวมกันของหัวหนาและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผูถูกรองตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองผูถูกรอ งในอัน ที่จะตองเลือกคนดีเขามาเปน
กรรมการบริหารพรรคการเมืองของตน ทํานองเดียวกับหุนสวนในหางหุนสวนสามัญตองรวมรับผิดใน
หนี้สินของหาง หรืออาจตองลมละลายตามหางดวยทั้ง ๆ ที่ไมใชหุนสวนผูจัดการ บางกรณีบุคคลอาจมี
ความรับผิดทางอาญาถึงจําคุกไดดวยโดยตนเองมิไดเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของผูอื่น เชน
ความผิดตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติคุม ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอตอสูของ
ผูถูกรองขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ดวยเหตุดังกลาว จึงมีความเห็นควรยุบพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง ตามที่
มีรายชื่ออยูในวันเกิดเหตุการกระทําผิดคือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัยและความเห็น
๑. นายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหั ว หน า พรรคพลั ง ประชาชนและกรรมการบริ ห าร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
พิจารณาแลว เห็น วา ในประเด็ น ดั งกลา วคณะกรรมการการเลื อกตั้ง มีคํ าวินิ จฉั ยชี้ ขาดว า
นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๑๑ และการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปน เหตุใ หการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในสวนที่เกี่ยวกับพวกมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม แลว นอกจากนี้ศ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดมีคําสั่ง
ที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเหตุอันควรเชื่อไดวานายยงยุทธ ติยะไพรัช
ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคําสั่งใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกําหนดเวลา ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่ง จึงไมจําตองพิจารณา
วินิจฉัยขอเท็จจริงใหมในประเด็นนี้อีก
๒. มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิกกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
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การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เปนกรณีที่ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ แมคําชี้แจงของหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรคพลังประชาชนไดชี้แจง
สอดคลองตองกันวาพรรคพลังประชาชนไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไดมีมติออกคําสั่งของพรรคกําหนดขอหามกรรมการบริหารพรรค
ผูซึ่งพรรคสงสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคดําเนินการหรือกระทําการอันฝาฝน
ตอกฎหมาย ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไวแลว จึงมิได
มีสวนรูเห็นในการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรองหัวหนาพรรคพลังประชาชน ซึ่งไดกระทํา
ในฐานะสวนตัว มิไดกระทําในฐานะกรรมการบริหารพรรคแตอยางใด และเหตุการณดังกลาวไดเสร็จสิ้น
ไปแลวจึงไมอาจยับยั้งหรือแกไขได ทางพรรคมิไดเพิกเฉยหรือปลอยปละละเลย นั้น เห็นวา คําชี้แจง
ดังกลาวเปนเพียงคํากลาวอางชี้แจงขอเท็จจริงลอย ๆ เพื่อใหพรรคและบรรดากรรมการบริหารพรรค
คนอื่น ๆ ของพรรคพลังประชาชนพนจากความรับผิดเทานั้น จึงไมอาจรับฟงได ทั้งนี้จากการรวมกัน
ของพรรคพลังประชาชนจัดตั้งเปนพรรคการเมืองเพื่อรวมกันทํากิจกรรม และขับเคลื่อนแนวคิดหรือ
อุดมการณทางการเมือง จัดทําเปน นโยบายเพื่อเขาไปบริหารชาติบานเมือง โดยมีหัวหนาพรรคและ
คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดทิศทาง แนวนโยบายของพรรค และเปน ผูคัดเลือกสมาชิกพรรค
ลงสมัค รรับ เลื อกตั้ ง เพื่ อ ใหไ ด ม าซึ่ งอํ า นาจในการปกครองประเทศตามแนวนโยบายของพรรค
หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคจึงตองรับผิดชอบรวมกันและแทนกัน ตองตรวจสอบ
ควบคุมการดําเนินกิจกรรมของพรรคและของสมาชิกดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนของประเทศชาติแ ละประชาชน โดยที่พรรคการเมืองเปน ที่รวมของบรรดาบุคลากร
ทางการเมืองทั้งในสวนที่เปนสมาชิกทั่วไปและสวนที่เปนกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเปนคณะบุคคล
หรือเปน เสมือนองคกรกลุม ที่ตอ งใชอํานาจและมีความรับผิดชอบรวมกัน ในนามของตัวแทนพรรค
ทั้ ง องค ก ร ซึ่ ง เป น ตั ว การกระทํ า หลั ก ทางการเมื อ งอั น เป น ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ และ
ความลมเหลวของระบบการเมืองในองครวม ดังนั้น หากพรรคการเมืองไมวาโดยการกระทําของ
สมาชิกทั่วไปของกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะทําบทบาททางการเมืองในกรอบของ
ความถูกตอ งดีงาม ก็ ยอมสงผลกระทบที่ดีต อระบบการเมือ งในวงกวา ง และในทางกลับกั น หาก
พรรคการเมืองทําบทบาททางการเมืองในกรอบของความผิดอันเปนการละเมิดตอกฎหมายซึ่งนอกจาก
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จะเปน ปฏิปกษตอหลักนิติธรรมแลวยอมจะกอความเสียหายตอประเทศอยางใหญหลวงตามไปดวย
การทําผิดของพรรคการเมืองจึงไมเหมือ นกับการทําผิดของตัวบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือขององคกร
สถาบันอื่น ในสังคม โดยนัยดังกลาวจึงชอบที่สังคมจะเรียกรองเอาความเชื่อถือศรัทธาที่ม อบหมาย
ไปใหแกพรรคการเมืองกลับคืนมา เพื่อปองกันไมใหเปนภัยคุกคามตอประชาธิปไตยและระบบสังคม
การเมืองอันเปนสิทธิประโยชนสวนรวมรวมกันของคนในชาติ
เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุม ไมใ หผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งกระทํา
การอยา งใดอยา งหนึ่ งอัน เปน การฝา ฝน รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญวา ดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม มิไดเปน
บทบังคับเด็ดขาดใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “...ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจสั่งยุบพรรคการเมือง ...” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๔ บัญญัติไวทํานองเดียวกันวา “เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
อาจถูกศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...” จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมือง
จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรคไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใช
ดุลพินิจวา ควรจะสั่ง ยุบพรรคหรือไมยุบ ก็ได การที่กฎหมายกําหนดความรุน แรงตามลั กษณะของ
การกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้นเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองดังกลาว อาจจะใช
มาตรการเพียงการเตื อนหรือมีอํ านาจสั่งให ระงับหรือจั ดการแกไ ขการกระทํ าตามที่กลา วหา หรื อ
ใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงนั้น
ยอมแสดงใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได
การทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง ถื อ เป น ป ญ หาการขาดความชอบธรรมรวมทั้ ง ขาดความชอบ
ดวยกฎหมายพรอม ๆ กันไปกับการเปนปฏิปกษตอการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองที่ไมเปนไปตามวิถีครรลอง
อันถูกตองตามรัฐธรรมนูญและความดีงามตามแบบแผนของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งนอกจาก
เปน การบิดเบือนตอการแสดงเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนผานทางกลไกการเลือกตั้งแลว
ยังเปนการขัดขวางหลักการสรางกระบวนการสัญญาประชาคมและการบอนทําลายหลักการพื้นฐานของ
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กระบวนการสรางการมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งเปน ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการ
ประชาธิ ป ไตยแบบส ว นร ว มไม ใ ห เ กิ ด ขึ้ น และสามารถพั ฒ นาหยั่ ง รากลึ ก ลงในระบบการเมื อ ง
ของประเทศไดอีกดวย
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจ
อธิปไตยเปน ของปวงชนชาวไทย รัฐสภาเปน ผูใ ชอํานาจนิติบัญญัติ ในการพิจารณาออกกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร บังคับใชกฎหมายในการปกครองประเทศ และศาลเปนผูใชอํานาจ
ตุลาการ แตศาลมิไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
เปนผูเสนอชื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และมีสิทธิที่จะเปนรัฐมนตรีและเปนสมาชิกรัฐสภาในคราวเดียวกัน
อํ า นาจในการปกครองประเทศตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ จึ ง หมายถึ ง อํ า นาจใน
การออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย เมื่อมีการกระทําอันฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให
ไดรั บเลื อกตั้งโดยวิธีก ารทุจริ ต จึง เปน การกระทํ าเพื่ อใหได ม าซึ่งอํ านาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง “ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ...”
เมื่ อข อเท็ จจริง ฟ งเปน ยุ ติไ ดว า นายยงยุท ธ ติย ะไพรัช รองหัว หนา พรรคพลัง ประชาชน
ขณะกระทําผิดและเปนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งผูกระทําผิดทุจริตการเลือกตั้ง เปนผูบริหารระดับสูง
ของพรรคการเมื อ ง มีอํ า นาจหนา ที่ ใ นการดํ า เนิ น กิจ การของพรรคตามพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ เปนที่ประจักษแลววา กรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองไดรูเห็นใหมีการกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือวาพรรคผูถูกรองไดกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญ และพรรคผูถูกรองไดรับประโยชนจากการกระทําดังกลาว โดยปรากฏขอเท็จจริงตอมาวา
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พรรคผูถูกรองไดรวมกันจัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศจนทําใหเกิดความเสียหายและความวุนวายขึ้นใน
บานเมือง เขาหลักเกณฑตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา 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 ๑๑๑ แลว จึงเปนเหตุใ หมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
๓. หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง หรือไม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหยุบพรรคพลังประชาชน เพราะเหตุจากกระทําการอันเปน
การตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่
ศาลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองโดยเหตุพรรคการเมืองกระทําการเพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจ
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะกระทําความผิด
เปน ระยะเวลาหา ปนับแตวัน ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญมี คําสั่งดั งกลา วโดยไมเป ดโอกาสให หัวหน าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคคนใดอางเหตุผลมาแกตัว อันเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดโดยถือหลักวาผูรวม
อุดมการณทางการเมืองเดียวกัน ตองรับผิดรวมกันและแทนกัน ทั้งนี้เพราะบุคคลผูเปนนักการเมือง
ระดับหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคเปนผูมีความรูความเขาใจในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎกติกาในระบอบประชาธิปไตยวาตองดําเนินการโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดีกวาและยิ่งกวาบุคคล
ทั่วไป แตยังรวมกัน รูเห็นหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําการทุจริตการเลือกตั้ง อันจะกอความเสียหาย
ตอระบอบประชาธิปไตย จึงตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารของพรรคพลังประชาชน
มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคฯ
พิเคราะหแลว จึงเห็นวา สมควรมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ พร อมทั้งใหเ พิกถอนสิท ธิเลือกตั้ง ของกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน มีกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลมีคําวินิจฉัย
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวมีประเด็นตองพิจารณาวินิจฉัย รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
ประเด็น ที่ส าม หัวหนาพรรคการเมื องและกรรมการบริห ารพรรคการเมื องของผูถู กรอ ง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
ขอพิจารณาเบื้องตน
ตามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยนั้น
คือรัฐบาลที่ปกครองบริหารประเทศดวยความยินยอมของประชาชน ไมใ ชใหประชาชนขึ้นปกครอง
บริหารประเทศเอง แตความยินยอมนี้หมายความวา ตองไดรับความยินยอมจากประชาชนเสียงสวนใหญ
และรัฐบาลที่ไดรับความยินยอมนี้ตองบริหารประเทศไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามความตองการของประชาชน โดยมีความคิดหรือปรัชญาชั้นรากฐาน
ของระบอบประชาธิ ป ไตยที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ซึ่ ง เชื่ อ ว า คนเป น คนดี มี เ หตุ ผ ลและสติ ป ญ ญา
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ถ า ให โ อกาสแก ค นทั่ ว ไปในสั ง คมเลื อ กตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งการบ า นการเมื อ ง
ก็จ ะสามารถตั ด สิ น ใจไดถู ก ต อ ง ทํ าให สั ง คมอยูเ ย็ น เป น สุ ข จึ ง ต อ งมี หลั ก เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น และเมื่อมีความคิดเห็นแตกตางกันก็ตองมีความเห็นของคนสวนใหญฝายหนึ่ง ความเห็น
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ของคนสวนน อยฝายหนึ่ง เพื่อ ใหเสรีภ าพเปน ไปไดใ นระบอบประชาธิปไตย จึงจําเปน ตองมีหลั ก
ความอดทนตอความเห็นของฝายตรงขาม จะอางหลักถือเสียงสวนใหญมาทําลายเสียงสวนนอยไมได
ตราบใดที่เสีย งสวนนอยยังรั กษากติกาอยู ในกรอบของกฎหมาย มิไ ดทําผิดกฎหมายหรือกอความ
ไมสงบขึ้น ในระบอบประชาธิปไตยจึงตองถือหลักพิทักษปกปองเสียงสวนนอยหรือ ชนสวนนอย
ซึ่งมีสิทธิที่จะชุมนุมแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณรัฐบาล รัฐมนตรี นักการเมือง และพรรคการเมือง
โดยกลาวหาวารัฐบาลมีนโยบายไมดีหรือบริหารประเทศไมดีอยางไร เพราะหากไมปกปองเสียงสวนนอย
หรือ ชนสวนนอยแลวเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นจะอยูอยางแทจริงไมได และจะตองมีหลัก
อีกประการหนึ่งคือ หลักกฎหมายเปนใหญ คือเจาหนาที่ของรัฐและราษฎรตางก็ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งใดที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของราษฎรเจาหนาที่จะทําไดก็ตอเมื่อกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น
นอกจากนี้ ในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงจะตองมีหลักการควบคุม การใชอํานาจเพื่อปองกัน ภัย
ของอํานาจ การควบคุมอํานาจจึงเปนสวนประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่จะขาดเสียไมได
เมื่อการเมืองเปน กิจการสวนรวมของพลเมืองทุกคนที่เปน เจาของประเทศ ซึ่งมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกัน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะ “เลนการเมือง” ได และตองเลนการเมืองในวิถีทางและวิธีการ
ที่ ช อบด ว ยกฎหมายและรั ฐ ธรรมนู ญ ตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ตริ ยทรงเปน ประมุข การเลน การเมื องผู เล น ตอ งเลน ตามกติก า การเลน จึ งจะเป น ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กรรมการควบคุมการเลน การเมืองก็คือประชาชนผูเปนพลเมือง บุคคลใด
หรื อพรรคใดที่ เ ลน ผิด กติ กา ประชาชนในประเทศที่ มีวั ฒนธรรมทางการเมือ งก็จ ะประณามและ
ไมสนับสนุน การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง เปนการขาดวัฒนธรรมทางการเมืองอยางหนึ่ง
เช น เดี ยวกั บการใส รา ยปา ยสี บิด เบือ นกล า วหา สร า งพยานหลัก ฐานเท็จ ทํ าลายล า งกั น เพื่อ ให
ประชาชนเขา ใจผิ ดหรื อสั บสนคลาดเคลื่อ นในขอ มู ลหรือ ความรับ รู เกี่ ยวกั บกิ จ การส ว นรวมของ
บานเมือง ทําใหประชาชนไมอาจแสดงเจตจํานงใหความยินยอมไดอยางถูกตองตามความเปนจริงใน
การเลือกตั้งผูแทนราษฎรของตน อันเปนการกระทําที่ขาดวัฒนธรรมทางการเมืองเชนเดียวกัน บุคคลนั้น
หรือพรรคนั้นยอมตองถูกตรวจสอบและพิจารณาลงโทษอยางเขมงวดจริงจังเชนกัน เพื่อใหประชาชน
ไดแสดงออกถึงความตองการหรือความยินยอมที่ถูกตองแทจริง ดวยการเลือกตั้งผูแทนของตนแตเฉพาะ
ผูที่เชื่อไดโดยสุจริตใจวา เปนผูที่เขาไปทํางานการเมืองเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมของชาติเทานั้น
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ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มาเปนเวลากวา ๗๕ ปแลว ไดมีการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองการปกครองมาแลว
หลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายสูงสุดตองการใหไดผูที่เขาไปใชอํานาจรัฐบริหารประเทศแทนประชาชน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม พัฒนาสรางความ
เจริญรุงเรืองใหกับประเทศชาติ และประชาชนดวยความสงบสุข แตตลอดเวลาที่ผานมา นักการเมือง
ไมไดรับการยอมรับจากประชาชนวา ไดพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใหดีขึ้น และบรรดานักการเมือง
หรือผูใชอํานาจรัฐทั้งหลายก็ไมไดใหความรูใหการศึกษาแกประชาชนทั้งประเทศไดพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตอยางใด
แตกต า งกั บ ประเทศที่ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งที่ ดี ประชาชนมี ค วามรู ใ นกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
นักการเมืองมีคุณภาพ การรวมกลุม กั น ทํากิจ กรรมทางการเมือ ง เชน พรรคการเมือ งมีเป าหมาย
เพื่อประโยชนสวนรวมที่ชัดเจน มีเหตุผลเปนจริงไดตามหลักการสากลจึงยุบพรรคการเมืองไดยาก
แมวาประเทศไทยจะไดมีการปฏิรูปการเมืองแลว แตเปนการปฏิรูปตัวบทกฎหมายและรัฐ ธรรมนูญ
เทานั้น พฤติกรรมของนักการเมืองไมไดเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด ซึ่งกลาวไดวา สวนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจาก กระบวนการตรวจสอบการเขาสูอํานาจรัฐ และกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมเขมแข็ง
ถึงขนาดไมได รับ ความเชื่อ ถือ ในความเปน กลาง ฉะนั้น เพื่ อใหการปฏิรู ปการเมือ งได สัม ฤทธิผ ล
ตามเปาหมายที่ประชาชนตองการ การพิจารณาวินิจฉัยบังคับใชกฎหมายของกระบวนการตรวจสอบ
ทั้งหลาย จึงตองมีความเปนกลาง และเครงครัด เขมงวด จริงจังกับทุกคนทุกภาคสวนโดยเสมอภาคกัน
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายถูกตองเปนธรรมตรงตามเจตนารมณของการปฏิรูปการเมือง ใหประเทศไทย
มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีใหจงได การพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง เชนคดีนี้ เปนกรณีพิจารณา
จากพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองที่เกิดขึ้นมากอนแลว จึงวินิจฉัยปรับบทบังคับใชกฎหมายที่มี
สภาพบังคับในปจจุบัน ไมไดพิจารณาตามกระแสหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นของกลุมใด
ซึ่งเปนกรณีที่กระบวนการยุติธรรมจะตองดําเนินการพิสูจนความถูกผิด เพื่อดํารงความเปนนิติรัฐไวเปน
อีกสวนหนึ่ง เวนแตจะแกปญหาทางการเมืองดวยวิธีทางการเมืองอื่น ตามความจําเปนทางรัฐศาสตร
ที่จะพิจารณากันตอไป ดังนั้น การพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยดังตอไปนี้
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ประเด็นที่หนึ่ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ขอเท็จจริงตามคําสั่งศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ วัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รับฟงไดวา
เมื่อวัน ที่ ๒๕ ตุล าคม ๒๕๕๐ ไดมี พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอมาวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ กลุมกํานันในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย รวม ๑๐ คน ประกอบดวย นายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา กํานันตําบลจันจวา นายอดิศร เรือนคํา กํานันตําบลศรีค้ํา นายพัฒน กางออนตา กํานัน
ตําบลจอมสวรรค นายบุญธรรม คําคะ กํานันตําบลแมคํา นายดวงแสง มูลกาศ กํานันตําบลแมจัน
นายจรินทร วงศธานี กํานันตําบลปาตึ้ง นายพรชาติ สุวรรณรัตน กํานันตําบลแมไร นายประสิทธิ
จินตาธรรม กํานันตําบลจันจวาใต นายชด บุตรชา กํานันตําบลปาซาง และนายสมบูรณ อรินตะทราย
กํานัน ตําบลสัน ทราย ไดเดิน ทางจากเชียงรายไปกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย
พรอมกับนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา อําเภอแมจัน ซึ่งเปนผูติดตอประสานงาน
ใหกลุมกํานันไปพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคผูถูกรองเพื่อขอใหกลุม กํานันดังกลาว
ชว ยเหลือ ผู สมั ค รรั บเลื อกตั้ งเป น สมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรในจั ง หวั ดเชี ยงรายของพรรคผู ถู กร อ ง
ทั้งการเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบสั ดสว น และการเลื อกตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ของจั ง หวั ด เชี ย งราย นายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ไปพบกลุ ม กํ า นั น ดั ง กล า วที่
หองรับรองของโรงแรมเอส ซี ปารค มีการพูดคุยและรับประทานอาหารรวมกัน โดยมีนายบรรจง
ยางยืน รวมอยูดวย หลังจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช เดินทางกลับแลว นายบรรจง ยางยืน ไดสงซองให
นายชัยวัฒน ฉางขาวคํา ๑๐ ซอง พรอมกับพูดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ฝากมาให นายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา และกํานันไดเปดซองดังกลาวพบวาแตละซองมีเงินอยู ๒๐,๐๐๐ บาท และนายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา ไดทวงเงิน คาตั๋วโดยสารเครื่องบิน นายบรรจง ยางยืน จึงมอบเงิน สดใหน ายชัยวัฒน
ฉางขาวคํา อีก ๔๐,๐๐๐ บาท และในคืนนั้นกลุมกํานันทั้ง ๑๐ คนไดพักคางคืนที่โรงแรมดังกลาว
และเดินทางกลับจังหวัดเชียงรายในวันรุงขึ้น
นอกจากนั้น ตามทางการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏวา นายชัยวัฒน ฉางขาวคํา นายอดิศร
เรือนคํา นายพัฒน กางออนตา นายบุญธรรม คําคะ นายดวงแสง มูลกาศ นายจริน ทร วงศธานี
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นายพรชาติ สุวรรณรัตน นายประสิทธิ จินตาธรรม นายชด บุตรชา และนายสมบูรณ อรินตะทราย
ไดใหการตอพันตํารวจเอก สุวรรณ เอกโพธิ์ ดวยความสมัครใจวา นายบรรจง ยางยืน เปนผูติดตอ
ประสานงานใหพวกตนซึ่งเปนกํานันที่อําเภอแมจันไปพบ นายยงยุทธ ติยะไพรัช โดยนายบรรจง ยางยืน
เปนผูออกคาใชจาย และนําเงินมาใหพวกตนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ศาลฎีกาพิจารณาแลวมีเหตุเชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดเชิญกลุมกํานันในอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย มาพบโดยมีจุดประสงคเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใน
จังหวัดเชียงราย โดยขอใหกลุม กํานันซึ่งเปน เจาหนาที่ของรัฐ และมีความสัมพัน ธใกลชิดกับลูกบาน
ชวยเหลือพรรคผูถูกรองที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนผูบริหารพรรค และเชื่อวานายยงยุทธ ติยะไพรัช
จะตองมีการใหเงินแกกลุมกํานันเปนการตอบแทนในการชวยเหลือดังกลาว พฤติการณแหงคดีมีเหตุ
อัน ควรเชื่อไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดใหเงินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน เงิน ได
ใหแกกลุมกํานันในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพื่อจูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแกพรรคผูถูกรอง
และผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด พรรคผู ถู ก ร อ ง จึ ง เป น
การกระทําฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกลาวมีผลทําใหการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ศาลฎีกาจึงมีคําสั่งให
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งซึ่งเปนอํานาจ
เด็ดขาดของศาลฎีกา ไมมีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดใหอํานาจองคกรอื่นเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่ง
ของศาลฎีกาดังกลาวได ขอเท็จจริงจึงรับฟงยุติไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
กรณีผูถูกรองโตแยงวา การกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามที่ถูกกลาวหาไมเปนความผิด
เพราะขอเท็จจริงตามที่กลาวหาไมครบองคประกอบความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ซึ่งไดบัญญัติ
ถึงผูกระทําที่จะตองรับผิดและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น ตองเปน “ผูสมัครรับเลือกตั้ง” หรือตาม
มาตรา ๑๒๕ (๓) หรือมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ หรือมาตรา ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลวนมีนัยที่ตองเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผูกระทําการฝาฝน ตอกฎหมายที่อยูใ น
สถานะเปน “ผูสมัคร” แลวทั้งสิ้น นั้น
กรณีรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ไดบัญญัติวา “ผูสมัครรับเลือกตั้ง” ผูใดกระทําการ กอ
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
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้นการแปล
รัฐธรรมนูญจะตองพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานั้น ๆ ดวย ทั้งนี้
เพื่อใหการแปลความรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นใหสอดคลองกันทั้งระบบ และเพื่อใหมาตรการที่
กําหนดไวส ามารถใช บังคั บและบรรลุตามเจตนารมณข องรัฐ ธรรมนูญ และกรณีพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของไดบัญญัติถึงวิธีการกระทําที่หามมิให “ผูสมัคร”
หรือ “ผูใด” กระทําการเพื่อเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงเปนการบัญญัติที่สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ แลว
ถึงแมขอเท็จจริงจะปรากฏวา การกระทําความผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช จะเกิดขึ้นกอนที่นายยงยุทธ
ติยะไพรัช จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน แตตอมาภายหลังนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ก็ถือวาเปนการกระทําของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งอันตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ประกอบกับศาลฎีกาไดวินิจฉัยประเด็นโตแยงนี้แลว ขอโตแยงในขอนี้ของผูถูกรองจึงรับฟงไมได
ประเด็นที่สอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม
เมื่อไดพิเคราะหพฤติการณของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่งดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรคของ
ผูถูกรอง แสดงใหเห็นวานายยงยุทธ ติยะไพรัช เปนบุคคลสําคัญของพรรคผูถูกรอง และมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคผูถูกรอง เพราะหากนายยงยุทธ ติยะไพรัช ไมมีบทบาทสําคัญ
ในพรรคของผูถูกรองแลว นายยงยุทธ ติยะไพรัช คงไมไดรับแตงตั้งใหเปนรองหัวหนาพรรคลําดับที่ ๑
รองจากหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังประชาชน
ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากขอเท็จจริงและพฤติการณของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
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ดังที่กลาวมาแลวนั้น นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓
และการกระทําดังกลาวมีผลใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และมีปญหาตองพิจารณาตอไปวาการกระทําผิดดังกลาวของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
มีเหตุสมควรใหยุบพรรคผูถูกรอง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ของประชาชนโดยเฉพาะในการรวมกัน จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของ
ประชาชน และการดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข พรรคการเมืองจึงเปน สถาบัน หรือ
เครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนรากฐานแหงเสรีประชาธิปไตยและ
เปนสถาบันที่แ สดงออกของการมีสวนรวมของประชาชนที่มีแ นวคิดหรืออุดมการณในทางการเมือง
รวมกันเพื่อประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนโดยรวม แตปญหาของพรรคการเมืองไทยมิไดเกิดจาก
การมีอุดมการณรวมกันของประชาชนอยางแทจริง การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองสวนใหญ
จะอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนของบุคคลภายในพรรค โดยเฉพาะบุคคลที่เปนหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรค เมื่อมีการเลือกตั้งบุคคลเหลานี้ก็จะสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคไดรับเลือกตั้งใหมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งเปนรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน
เพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง โดยไมไดใหการศึกษาแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจใน
ครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทําใหระบบการเมืองของประเทศไมมี
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ดังนั้น การกระทําใด ๆ ของหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง ยอมเปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของพรรคการเมืองนั้น
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ บัญญัติใ ห
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง กรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและ
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เที่ยงธรรม เห็น วาอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗ ของรัฐ ธรรมนูญ
แบงออกเปน ๒ กรณี กลาวคือ
กรณีแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ไดกระทําการหรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ผ ลให ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมเสี ย เอง
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 วาสมควร
จะมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม
เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปน ยุติไดวา นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคของผูถูกรอง
ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ถือวาเปนกรณีที่ผูถูกรองกระทําการเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
จึงมีเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
ประเด็น ที่ สาม หัว หนา พรรคการเมือ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมือ งของผูถู กรอ ง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ในกรณีหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ของพรรคการเมืองนั้น ไดกระทําการอัน เปนการฝาฝน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสียเอง ซึ่งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวา
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ เปน กรณีตองเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง
ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ไดจํากัดอํานาจการใชดุลพินิจในการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญไว
แตหากเป น กรณีตามมาตรา ๙๘ ของพระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาด วยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิไดเปนหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองเปนผูกระทําการ แตปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารของพรรคการเมือง มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทําอันเนื่องมาจาก
การฝาฝนมาตรา ๘๒ หรือเหตุตามมาตรา ๙๔ แลวมิไดยับยั้ง หรือแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีนี้
ศาลรัฐธรรมนูญอาจใชดุลพินิจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองหรือไมก็ได โดยพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงของการกระทําในแตละกรณี
ดังนั้น กรณีการกระทําผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคของผูถูกรอง จึงเปนกรณีที่
ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคผูถูกรอง และกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง มีกําหนดเวลา
หาป นับ แตวั น ที่ ศ าลรัฐ ธรรมนูญมี คํา สั่งยุ บพรรคผูถู กร องตามรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เห็นควรมีคําสั่งใหยุบพรรคพลังประชาชน และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่ดํารงตําแหนงอยู
ในขณะกระทํ า ผิ ด มี กํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ยุ บ พรรคพลั ง ประชาชน ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

