(๒๓)
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐ /๒๕๕๑

เรื่ องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

อัยการสู งสุ ด

ผูร้ ้อง

พรรคพลังประชาชน

ผูถ้ ูกร้อง

ระหว่าง
เรื่ อง

อัยการสู งสุ ดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคพลังประชาชน

อัยการสู งสุ ด ผูร้ ้อง ยื่นคําร้อง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่ง
ยุบพรรคพลังประชาชน ผูถ้ ูกร้อง เนื่องจากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ผูถ้ ูกร้องกระทํา
การฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ และ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
๑. คําร้องของผูร้ ้อง สรุ ปความได้วา่
๑.๑ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งแจ้ง ต่ อ ผู ้ร้ อ งพร้ อ มด้ว ยหลัก ฐาน เมื่ อ วัน ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อขอให้ผรู ้ ้องพิจารณาดําเนิ นการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และมาตรา ๙๕ และ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง

-๒สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ เนื่ องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นรองหัวหน้าพรรค
และกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง เป็ นผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเสี ยเอง จึ งเห็นว่าการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการกระทําอันฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ ข้อเท็จจริ งจากหลักฐานที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองส่ งมาได้ความว่า
๑.๑.๑ ผูถ้ ูกร้อง มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองจาก
นายทะเบียนพรรคการเมืองไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๙/๒๕๔๑ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๑ ต่อมาผูถ้ ูกร้ องได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๐ ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง
ชุดใหม่ จํานวน ๓๗ คน โดยมีนายสมัคร สุ นทรเวช เป็ นหัวหน้าพรรค และนายยงยุทธ ติยะไพรัช
เป็ นรองหัวหน้าพรรค นายทะเบี ยนพรรคการเมื องได้ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงข้อ บังคับพรรคและ
คณะกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง เมื่ อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ และเมื่ อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๐ ได้มีพระราชกฤษฎี กากําหนดให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลื อกตั้ง
ทัว่ ไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บงั คับในวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๐
๑.๑.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบสัดส่ วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้อง สมัคร
รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วน กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ในนามผูถ้ ูกร้อง และเมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายวิจิตร ยอดสุ วรรณ ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัด
เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ พรรคชาติไทย ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

-๓มีใจความว่า การที่กลุ่มกํานันในอําเภอแม่จนั เดิ นทางไปพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร
พรรคผูถ้ ูกร้ องที่ กรุ งเทพมหานคร เมื่ อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ น่ าเชื่ อว่านายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช
จะต้องมีการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็ นเงินให้แก่
กลุ่มกํานันดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้แก่ผูส้ มัครรับเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้องหรื อให้
งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมื องอื่ น ซึ่ งเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันน่ าจะเป็ นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม และในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปรากฏว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช
กับพวกได้รับเลือกตั้ง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ นายวิจิตร ยอดสุ วรรณ ยื่นคําร้ องขอถอนคําร้ อง
คัดค้านการเลื อกตั้ง แต่คณะกรรมการการเลื อกตั้งไม่อนุ ญาต และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ประกาศผลการเลื อ กตั้ง ให้ น ายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช กับ พวก เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
๑.๑.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนสอบสวนขึ้นเพื่อ
พิจารณาคําร้องคัดค้านดังกล่าว ซึ่ งผลการสื บสวนสอบสวนข้อเท็จจริ งฟั งได้วา่ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๐ กลุ่มกํานันในเขตอําเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย รวม ๑๐ คน ซึ่ งประกอบด้วยนายชัยวัฒน์
ฉางข้าวคํา กํานันตําบลจันจว้า นายอดิศร เรื อนคํา กํานันตําบลศรี ค้ าํ นายพัฒน์ ก้างออนตา กํานัน
ตําบลจอมสวรรค์ นายบุญธรรม คําคะ กํานันตําบลแม่คาํ นายดวงแสง มูลกาศ กํานันตําบลแม่จนั
นายจริ นทร์ วงศ์ธานี กํานันตําบลป่ าตึ้ง นายพรชาติ สุ วรรณรัตน์ กํานันตําบลแม่ไร่ นายประสิ ทธิ์
จิตาธรรม กํานันตําบลจันจว้าใต้ นายชด บุตรชา กํานันตําบลป่ าซาง และนายสมบูรณ์ อริ นต๊ะทราย
กํานันตําบลสันทราย ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปกรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
เที่ยวบินที่ เอฟดี ๓๒๕๕ ซึ่ งเที่ยวบินดังกล่าวมีนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรี ตาํ บลจันจว้า และ
ดาบตํารวจ มานิ ตย์ สุ ฉายา ร่ วมเดินทางไปด้วย เมื่อไปถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ นายบรรจง ยางยืน
และกลุ่มกํานันโดยสารรถยนต์ตู ้ หมายเลขทะเบียน อว ๓๙ กรุ งเทพมหานคร ไปยังที่ทาํ การพรรค

-๔ผูถ้ ูกร้อง ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช โดยเดินทางถึงเวลา
ประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา แต่ไม่พบนายยงยุทธ ติยะไพรัช จนกระทัง่ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา
บุ ค คลกลุ่ ม ดัง กล่ า วเดิ น ทางออกจากที่ ท าํ การพรรคผูถ้ ู ก ร้ อ งไปยัง โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค โดยมี
พันตํารวจเอก ประภาส ปิ ยะมงคล ดาบตํารวจ สุ เทพ ศรี สุข นางกัญชรส ชาภู่พวง และดาบตํารวจ
มานิ ตย์ สุ ฉายา ใช้รถยนต์ติดตามกลุ่มกํานันดังกล่าวไปด้วย ส่ วนนายบรรจง ยางยืน และกลุ่มกํานัน
โดยสารรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบี ย น ออ ๑๖๖๐ กรุ ง เทพมหานคร ของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จากที่ทาํ การพรรคผูถ้ ูกร้องไปที่โรงแรม
เอส ซี ปาร์ ค ถนนรามคําแหง ๓๙ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร ถึงโรงแรม เอส ซี ปาร์ ค
เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิ ก า และกลุ่ ม กํานัน ดังกล่ า วได้ล งชื่ อ เข้า พัก จนกระทัง่ เวลาประมาณ
๒๐.๐๐ นาฬิกาเศษ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้อง จึงได้เดินทางมาพบและพูดคุย
กับกลุ่มกํานันดังกล่าวครู่ หนึ่ งแล้วจึงจากไป วันรุ่ งขึ้นกลุ่มกํานันโดยสารรถยนต์ตู ้ หมายเลขทะเบียน
ออ ๑๖๖๐ กรุ งเทพมหานคร ไปสนามบิ นดอนเมื องและโดยสารเครื่ องบิ นของสายการบิ นนกแอร์
เที่ ยวบิ น ดี ดี ๘๗๑๔ กลับจังหวัดเชี ยงราย คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนจึ งเสนอความเห็ นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนางสาวละออง ติยะไพรัช กระทําการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ เห็นควรให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวก และให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้ง
ที่ ๓ ใหม่
๑.๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ วินิจฉัยชี้ ขาดว่า นายยงยุทธ ติยะไพรั ช
กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
การได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําของนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช
เป็ นเหตุให้การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ มิ ได้เป็ นไปโดย
สุ จริ ตและเที่ยงธรรม เห็นควรเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช และให้ดาํ เนิ นคดีอาญาแก่

-๕นายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๗ และให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ จํานวน ๑ คน แทนพวก
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
๑.๑.๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคําร้ องต่อ
ศาลฎีกาซึ่ งศาลฎีกาได้มีคาํ สั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า มีเหตุอนั ควร
เชื่ อได้ว่า นายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช ได้กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และ
การกระทําดังกล่าวมีผลทําให้การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดเชี ยงรายมิได้เป็ นไปโดย
สุ จริ ตและเที่ยงธรรมตามคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณี จึงต้องเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
จํานวน ๑ คน ใหม่ แทนพวกของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
จึงมีคาํ สั่งให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่ง
และให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ จํานวน ๑ คน
แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นพวกของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกล่าว
๑.๑.๖ วัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี ศาลฎีกามีคาํ สั่งให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช และคณะกรรมการสื บสวนสอบสวนมีความเห็นสรุ ปได้ว่า มีการให้เงิ น
ระหว่างนายยงยุทธ ติยะไพรัช กับกํานัน จํานวน ๑๐ คน จริ ง โดยนายยงยุทธ ติยะไพรัช ได้มอบให้
นายบรรจง ยางยืน มาแจกเงิ น แก่ ก ลุ่ ม กํา นัน ดัง กล่ า วซึ่ ง การให้เ งิ น ดัง กล่ า วเป็ นการให้เ พื่ อ ขอให้
กลุ่มกํานันช่วยเหลือผูส้ มัครพรรคผูถ้ ูกร้องในจังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้งวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
ซึ่ งศาลฎี กาได้รับฟั งข้อเท็จจริ งเป็ นที่ ยุติว่า กลุ่ มกํานันไปพบนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช ตามคําเชื้ อเชิ ญ

-๖ของนายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พูด คุ ย เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง โดยนายยงยุท ธ
ติยะไพรัช ขอให้กลุ่มกํานันซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความใกล้ชิดกับลูกบ้านช่วยเหลือผูถ้ ูกร้องและ
สมาชิกพรรคผูถ้ ูกร้องที่จะสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย และผลของการกระทําของนายยงยุทธ
ติ ย ะไพรั ช รองหัว หน้า พรรคผูถ้ ู ก ร้ อ งนั้น เห็ น ว่า มี เ หตุ อ ัน ควรเชื่ อ ได้ว่า นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช
ได้กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้ม าซึ่ งสมาชิ ก วุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทํา ดัง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้
การเลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรจัง หวัด เชี ย งรายมิ ไ ด้เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง อัน เนื่ อ งจากนายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหัว หน้า พรรค
ผู ้ถู ก ร้ อ ง ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งอี ก ตํา แหน่ ง หนึ่ ง ได้ก ระทํา การเพื่ อ ให้
การเลื อ กตั้ง มิ ไ ด้เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ ย งธรรม และการกระทํา ดัง กล่ า วมี ผ ลผู ก พัน ผู ้ถู ก ร้ อ ง
ตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่ งให้ถือว่าพรรคการเมื องนั้นกระทําการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิ ได้เป็ นไปตามวิถีทางที่ บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญนี้
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของคํา ชี้ แ จงของหัว หน้า พรรคและเลขาธิ ก ารพรรคผูถ้ ู ก ร้ อ งที่ ว่ า หัว หน้า พรรคและ
เลขาธิ การพรรคผูถ้ ูกร้องได้ช้ ี แจงสอดคล้องต้องกันว่า มิได้มีส่วนรู ้เห็นในการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ซึ่ งได้กระทําในฐานะส่ วนตัวมิได้กระทําในฐานะเป็ นกรรมการบริ หารพรรคแต่อย่างใด และ
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้เสร็ จสิ้ นไปแล้ว จึงไม่อาจยับยั้งหรื อแก้ไขได้ ทางผูถ้ ูกร้องมิได้เพิกเฉยหรื อปล่อย
ปละละเลย โดยเห็นว่าผูถ้ ูกร้องตลอดจนกรรมการบริ หารพรรคคนอื่นไม่ได้กระทําการใด ๆ อันเป็ น
ความผิดและไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เข้ากรณี
ตามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่ งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ อ าจมี ค าํ สั่ ง ให้
ยุบพรรค และให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคมีกาํ หนดห้าปี ได้แต่
อย่างใด นั้น เห็นว่า หนังสื อชี้ แจงทั้งสองฉบับเป็ นเพียงคํากล่าวอ้างชี้ แจงข้อเท็จจริ งลอย ๆ เพื่อให้
ผูถ้ ูกร้องและบรรดากรรมการบริ หารพรรคคนอื่นของผูถ้ ูกร้องพ้นจากความรับผิดชอบเท่านั้น จึงไม่อาจ
รับฟังได้

-๗เมื่อข้อเท็จจริ งฟั งเป็ นที่ยุติจากเอกสารหลักฐานว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ น
ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง แบบสัด ส่ ว นของผูถ้ ู ก ร้ อ ง กลุ่ ม จัง หวัด ที่ ๑ ซึ่ ง เป็ นกรรมการบริ ห ารพรรคใน
ตําแหน่ งรองหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้ อง เป็ นผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ งทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
ซึ่ งสอดคล้องกับคําสั่งศาลฎี กาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมืองเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งควบคุมไม่ให้ผซู ้ ่ ึ งพรรคการเมืองส่ งเข้าสมัครรับเลือกตั้งกระทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ ง อันเป็ นการฝ่ าฝื นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบี ยบ ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ งทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมแล้ว แต่ขอ้ เท็จจริ ง
ฟั งได้ว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง เป็ น
ผู ้ก ระทํา การฝ่ าฝื นรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบี ย บ ประกาศ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งเสี ยเอง จึ งเห็นว่าการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกล่าวเข้าข่าย
เป็ นการกระทําอันฝ่ าฝื นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
๑.๑.๗ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ด้ ว ย จึ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่ งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้แจ้งผูร้ ้องเพื่อดําเนิ นการต่อไป นายทะเบียนพรรค
การเมืองจึงส่ งพยานหลักฐานพร้อมสํานวนการสื บสวนสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวข้างต้นมาให้
ผูร้ ้องพิจารณาดําเนินการยืน่ คําร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑

-๘๑.๒ ผูร้ ้ องพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานที่ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองส่ งมาแล้ว จึงยืน่ คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้
๑.๒.๑ มีคาํ สั่งยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
๑.๒.๒ มีคาํ สัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค
ผูถ้ ูกร้องมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่งให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง โดยจะเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง ตามบัญชี รายชื่ อเอกสารท้ายคําร้องทั้งหมด หรื อจะ
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องที่เป็ นผูม้ ีส่วนรู ้ เห็น หรื อ
ปล่ อ ยปละละเลย หรื อ ทราบการกระทํา ของผู ้ส มัค ร มี ผ ลให้ ก ารเลื อ กตั้ง มิ ไ ด้เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต
และเที่ ย งธรรม แล้ว มิ ไ ด้ย บั ยั้ง หรื อแก้ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ง เป็ นไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ ย งธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ โดยขอให้เป็ นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ประเด็นเบื้องต้นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับ
คําร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ หรื อไม่ เห็นว่า คําร้องของผูร้ ้องนี้ ตอ้ งด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒)
และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ ประกอบข้อกําหนดศาลรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๗ ศาลรัฐธรรมนู ญจึ งมี
อํา นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คํา ร้ อ งของผู ้ร้ อ งได้ และส่ ง สํ า เนาคํา ร้ อ งให้ ผู ้ถู ก ร้ อ งเพื่ อ ยื่ น คํา ชี้ แจง
แก้ขอ้ กล่าวหา
๓. ผูถ้ ูกร้ อง ยื่นคําชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๑ สรุ ปคําชี้ แจง
แก้ขอ้ กล่าวหาได้ดงั นี้

-๙๓.๑ ผูถ้ ูกร้องชี้แจงทั้งในปั ญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายว่า คําสั่งศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/
๒๕๕๑ ไม่มีผลผูกพันผูถ้ ูกร้ อง หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง ซึ่ งไม่ใช่ คู่ความ
ในคดีดงั กล่าว ทั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช ก็มิได้กระทําการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ หรื อประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันมีผลทําให้การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๐ มิ ได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม ผูถ้ ูกร้ องมิได้กระทําการใดอันเป็ นการกระทําเพื่อให้
ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ต ้อ งยุบ พรรคผูถ้ ู ก ร้ อ ง หัว หน้า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถ้ ู ก ร้ อ งไม่ มี ส่ ว น
รู ้เห็นกับการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว
มิ ไ ด้ ย ับ ยั้ง หรื อแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ง เป็ นไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ ย งธรรม อัน จะเป็ นเหตุ ใ ห้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งแต่อย่างใด ดังเหตุผลสรุ ปได้ดงั นี้
๓.๑.๑ มูลเหตุที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกกล่าวหา จนเป็ นเหตุให้ผูร้ ้ องนํามา
ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขอให้ยุบ พรรคผูถ้ ู ก ร้ อ ง และให้เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง หัว หน้า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องนั้น เป็ นผลมาจากการสกัดกั้นของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่ งชาติ
(คมช.) กล่าวคือ การที่ คมช. ได้ยดึ อํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และ
ออกประกาศ ฉบับ ที่ ๓ และ ฉบับ ที่ ๒๗ มาใช้บ ัง คับ นั้น ก็ เ พื่ อ ทํา ลายล้า งพรรคไทยรั ก ไทยและ
กรรมการบริ หารพรรค นอกจากนี้ คมช. ยังได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๓ ตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่ งไม่ผ่านกระบวนการสรรหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หลังจากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลบังคับ
ใช้แล้ว ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ สมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมส่ วนใหญ่ได้รวมตัวกันไปสมัครเป็ นสมาชิก
พรรคผูถ้ ูกร้ องเพื่อดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมื อง หลังจากพระราชกฤษฎี กากําหนดให้มีการเลื อกตั้ง

- ๑๐ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บงั คับแล้ว
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งตํารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังมีการดําเนินการตามแผนสกัดกั้นของ คมช.
อย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยลงพื้ น ที่ ใ นเขตเลื อ กตั้ งที่ เ ป็ นฐานเสี ยงของผู ้ ถู ก ร้ อ งในภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชี ยงรายมีบุคคลที่เกี่ ยวข้องลงไป
ดําเนินการตามแผนสกัดกั้นดังกล่าว ซึ่ งได้ร่วมกันสร้างสถานการณ์ สร้างพยานหลักฐาน และปรุ งแต่ง
พยานหลักฐานเพื่อนํามาใช้ในการคัดค้านการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
และการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนกลุ่มจังหวัดที่ ๑ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นพยานบุคคลหรื อพยานวัตถุ โดยกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวได้เตรี ยมการวางแผนเป็ นขั้นเป็ นตอนให้นายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา นํากลุ่มกํานันมาพบกับ
นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เพื่ อ สร้ า งและปรุ ง แต่ ง พยานหลัก ฐานให้น ายมณฑล
สุ ทธาธนโชติ และนายวิจิตร ยอดสุ วรรณ นําไปร้ องคัดค้านการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
และผูส้ มัครรับเลือกตั้งจังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชี ย งราย จนเป็ นเหตุ ใ ห้น ายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช ถู ก ศาลฎี ก าเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง เป็ นเวลาห้า ปี
และทําให้ผูร้ ้องนํามาเป็ นเหตุขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง และเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องเป็ นคดีน้ ี
๓.๑.๒ นายยงยุทธ ติยะไพรั ช มิได้กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ หรื อประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ งมีผลทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ต
และเที่ยงธรรมตามที่ถูกกล่าวหา ด้วยเหตุผลดังนี้
(๑) การเดิ น ทางของกลุ่ ม กํา นัน อํา เภอแม่ จ ัน จัง หวัด เชี ย งราย มาพบ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่กรุ งเทพมหานครมิได้เกิดจากการที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ นผูน้ ดั หมายมา
พูดคุยเรื่ องการเลื อกตั้ง แต่นายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา เป็ นผูน้ าํ กลุ่มกํานันมาเองเพื่อขอให้นายยงยุทธ
ติ ย ะไพรั ช ทวงหนี้ ให้ โดยฟั ง ได้ว่ า นายชู ช าติ จัน ทะวาลย์ ค้า งชํา ระหนี้ ค่ า ขุ ด ลอกคู ค ลองกับ
นายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา และกลุ่มกํานัน ซึ่ งการที่นายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา และกลุ่มกํานันดังกล่าวมาพบ

- ๑๑ นายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ก็ เ พื่ อ ขอให้ น ายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ทวงหนี้ จาก
นายชู ชาติ จันทะวาลย์ ให้กับนายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา และกลุ่ มกํานันจริ ง โดยมิ ได้นัดหมายกับ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช เพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด
(๒) นายยงยุทธ ติยะไพรัช มิได้ให้เงิ นหรื อทรัพย์สินอื่นแก่นายชัยวัฒน์
ฉางข้าวคํา และกลุ่มกํานันเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้กบั ผูส้ มัครรับเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้ อง
คํา ให้ ก ารของนายชัย วัฒ น์ ฉางข้า วคํา ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ผู ้ถู ก ร้ อ งชี้ แจงว่ า ในวัน เวลาที่ ถู ก กล่ า วหา
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ได้มาพบนายชัยวัฒน์ ฉางข้าวคํา และกลุ่มกํานันดังกล่าวที่โรงแรม เอส ซี
ปาร์ ค จริ ง แต่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ไม่ได้จ่ายเงินหรื อมอบให้นายบรรจง ยางยืน หรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ด
จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ น ายชัย วัฒ น์ ฉางข้า วคํา และกลุ่ ม กํา นัน เพื่ อ ให้ ช่ ว ยเหลื อ นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช
นางสาวละออง ติยะไพรัช และนายอิทธิ เดช แก้วหลวง แต่อย่างใด
(๓) การกระทํา ของนายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช ตามที่ ถู ก กล่ า วหาไม่ เ ป็ น
ความผิด เพราะข้อเท็จจริ งตามที่กล่าวหาไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ กล่าวคือ กรณี อนั จะเข้าองค์ประกอบความผิดตามบทบัญญัติดงั กล่าวนั้น ในส่ วนของ
ผูก้ ระทําจะต้องเป็ น “ผูส้ มัคร” ซึ่ งหมายถึง ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิ ก
วุฒิสภาแล้วแต่กรณี หรื อ “ผูใ้ ด” ซึ่ งหมายถึง บุคคลอื่นที่มิใช่ผสู ้ มัคร ส่ วนองค์ประกอบในส่ วนของ
การกระทํานั้นต้องกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๕๓ (๑) ถึ ง (๕) โดยมี
มูลเหตุจูงใจซึ่ งเป็ นองค์ประกอบในส่ วนของเจตนาเพื่อจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
ให้แก่ตนเองหรื อผูส้ มัครผูอ้ ื่นหรื อพรรคการเมืองใด หรื อให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผูส้ มัครหรื อ
พรรคการเมืองใด ซึ่ งหากมีการกระทําฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติดงั กล่าว ผลที่กฎหมายกําหนดไว้แตกต่างกัน
ระหว่างผูก้ ระทําที่เป็ น “ผูส้ มัคร” กับผูก้ ระทําที่เป็ น “ผูใ้ ด” โดยหากผูส้ มัครเป็ นผูก้ ระทําการฝ่ าฝื น
กฎหมายกําหนดความรั บผิดไว้สองลักษณะ คื อ ความรั บผิดในทางการเมื อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.

- ๑๒ ๒๕๕๐ ส่ วนที่ ๑๐ โดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ ผูส้ มัครผูใ้ ด
กระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวอาจมีคาํ สัง่ ให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งผูส้ มัครผูน้ ้ นั เป็ นเวลาหนึ่งปี นับแต่
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ สั่งตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ หรื อกรณี หลังวันประกาศผล
การเลื อ กตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลื อกตั้งอาจยื่น คําร้ อ งต่ อ ศาลฎี กาเพื่อให้มีคาํ สั่งเพิ กถอนสิ ท ธิ
เลื อกตั้งเป็ นเวลาห้าปี ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๑๑๑ และความรั บผิดในทางอาญา กรณี ผูส้ มัคร
กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๓ อาจต้องรับผิดในทางอาญาตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๓๗ อีกส่ วนหนึ่ ง
ต่างหาก แต่ถา้ หากกรณี ผกู ้ ระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๕๓ เป็ น “ผูใ้ ด” กฎหมายกําหนดความรับผิดไว้ตาม
มาตรา ๑๓๗ ซึ่ งมีท้ งั ความรับผิดในทางอาญาและการถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง แต่การถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งนี้เป็ นคนละส่ วน หรื อคนละกรณี กบั ผูก้ ระทําที่เป็ น “ผูส้ มัคร”
กรณี ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ถูกกล่าวหาอันเป็ นเหตุให้ผรู ้ ้องยืน่ คําร้อง
เพื่อขอให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง และเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งนับแต่วนั ที่อา้ งว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทํา
การอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย คือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่ งนายยงยุทธ ติยะไพรัช ยังมิได้อยู่
ในสถานะ “ผูส้ มัคร” แต่อย่างใด เพราะยังไม่มีมติของผูถ้ ูกร้องที่จะส่ งเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งและยังไม่
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งการสมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อี ก ด้ว ย จึ ง มิ ไ ด้เ ป็ นการกระทํา ในสถานะที่ เ ป็ น “ผูส้ มัค ร” ในอัน ที่ จ ะเข้า องค์ป ระกอบความผิ ด
ตามมาตรา ๕๓ ที่ จะเป็ นเหตุให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งยื่นคําร้ องต่อศาลฎี กา หรื อหากจะถือว่า
นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ น “ผูใ้ ด” ตามมาตรา ๕๓ แต่ความรับผิดของผูก้ ระทําที่เป็ น “ผูใ้ ด” นั้น
ต้องเป็ นไปตามมาตรา ๑๓๗ เท่านั้น มิใช่กรณี ตามมาตรา ๑๑๑ นอกจากนี้ กรณี จะเป็ นความผิดตาม
มาตรา ๕๓ ผูก้ ระทําจะต้องมีเจตนาพิเศษหรื อมูลเหตุจูงใจ เพื่อจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยง
เลื อ กตั้งให้แ ก่ ต นเอง หรื อผูส้ มัค รอื่ น หรื อ พรรคการเมื อ งใด อัน ถื อ เป็ นองค์ประกอบสํา คัญ ของ
ความผิดในบทบัญญัติดงั กล่าว
(๔) พยานหลักฐานที่นาํ มากล่าวหาว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง

- ๑๓ สมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็ นพยานหลักฐาน
อันเกิ ดจากการสร้ างสถานการณ์ ปรุ งแต่ งของเจ้าหน้าที่ รัฐ และผูส้ มัครพรรคการเมื องอื่ น ดังนั้น
พยานหลักฐานของผูร้ ้องที่นาํ เข้าสู่ สาํ นวนคดีน้ ี จึงเป็ นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบ ไม่อาจรับฟั ง
ได้มาตั้งแต่ช้ นั คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนําพยานหลักฐานดังกล่าวมา
วินิจฉัย แล้วนําไปสู่ กระบวนการไต่สวนของศาลฎีกา ย่อมทําให้การรับฟังพยานหลักฐานของศาลฎีกา
คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริ ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจนําพยานหลักฐานดังกล่าวมารับฟังได้
(๕) การที่ ก รรมการการเลื อ กตั้ง งดออกเสี ย งหนึ่ ง คน ไม่ พิ จ ารณาและ
วินิ จ ฉัย ชี้ ข าดคดี น้ ัน ทํา ให้ม ติ ก ารประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ ๒๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งเป็ นมติ ที่ขดั ต่อกฎหมาย ใช้บงั คับไม่ได้ กล่าวคื อ ในการลงมติ ครั้ งดังกล่าวนางสดศรี
สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้งได้งดออกเสี ยง โดยเห็นว่าควรสอบพยานเพิ่มเติมโดยให้รวมเรื่ อง
พิจ ารณากับ เรื่ อ งคัด ค้า นการเลื อ กตั้ง กรณี พ ลเอก สมเจตน์ บุ ญ ถนอม จึ ง ทํา ให้ม ติ ดงั กล่ า วขัด ต่ อ
พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
วรรคสอง และการจะวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเพื่อมีมติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
และเป็ นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ต้องนําเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดงั กล่าวมาเป็ นหลักในการ
วินิจฉัย จะนําความหมายของคําว่า “มติ” ตามพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยโดยลําพัง
นั้นหาได้ไม่ เพราะมิฉะนั้นหากกรรมการการเลือกตั้งคนใดต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการ
ออกเสี ยงเพื่อลงมติในเรื่ องใด ก็จะอ้างเหตุผลอื่นมาเป็ นเหตุในการไม่ยอมลงมติในเรื่ องนั้น
(๖) คําสั่งของศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ไม่มีผลผูกพันผูถ้ ูกร้อง หัวหน้า
พรรค กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง และศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเป็ นบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่ความ
ในคดี และไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติว่าคําสั่งของศาลฎีกาต้องมีผลผูกพันศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอื่น ดังเช่นคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคห้า
และไม่ มี ข ้อ เท็ จ จริ งใดที่ ผู ้ถู ก ร้ อ งเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเรื่ องที่ น ายยงยุ ท ธ
ติยะไพรัช ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐานอื่นอีกที่ยงั ไม่ปรากฏในชั้นไต่สวน

- ๑๔ ของศาลฎี ก าและศาลฎี ก ายัง ไม่ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ งผู ้ถู ก ร้ อ งจะนํา เสนอต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วจะทําให้คาํ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแตกต่าง
ไปจากคําสัง่ ของศาลฎีกา
๓.๒ ผูถ้ ูกร้องมิได้กระทําการใดที่จะถือได้วา่ เป็ นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการ
ปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ อันจะเป็ นเหตุให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าํ สั่ ง ยุบ พรรค ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า
พรรคการเมื อ ง และการเลื อ กตั้ง เป็ นองค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ สํ า คัญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย พรรคการเมืองย่อมเป็ นองค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญต่อประชาชน และถือเป็ น
องค์กรตัวแทนทางการเมืองของประชาชนและมีบทบาทต่อประเทศชาติ
ภายหลัง ที่ ป ระกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐
สิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาต่อระบบการเมืองและพรรคการเมือง คือ การยุบพรรคการเมืองที่สามารถ
ทํา ได้ง่ า ย โดยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ แม้เสรี ภาพดังกล่าวไม่ใช่เสรี ภาพที่ไม่อาจจํากัดได้ก็ตาม แต่
การยุบพรรคการเมืองซึ่ งถือเป็ นการจํากัดเสรี ภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างหนึ่ ง ก็ควรเป็ นเรื่ อง
สําคัญที่หากพรรคการเมืองนั้นกระทําการฝ่ าฝื นแล้วย่อมทําให้การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
เสี ยหาย มิ ฉะนั้นจะทําให้เจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนู ญในการให้เสรี ภาพในการจัดตั้งพรรคการเมื อง
ไร้ผล การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) นั้น บัญญัติให้เป็ นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่จะยุบพรรคการเมืองหรื อไม่ก็ได้ มิใช่อาํ นาจผูกพันที่เป็ นการบังคับให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องยุบพรรค
แต่อย่างใด กรณี จึงเป็ นเรื่ องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการให้เสรี ภาพใน
การจัดตั้งพรรคการเมืองกับการควบคุมการใช้เสรี ภาพของพรรคการเมือง โดยการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ให้อยู่ในขอบเขตที่จะก่อให้เกิ ดการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย และระบบพรรคการเมืองด้วย ซึ่ ง

- ๑๕ ศาลรัฐธรรมนูญอาจลดขอบเขตการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ลงได้ โดยพิจารณายุบพรรค
เฉพาะในกรณี ที่เห็นว่าการกระทําของผูส้ มัครนั้น มีลกั ษณะและพฤติการณ์ที่ร้ายแรงและการกระทํานั้น
มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่อาจถือได้ว่าหัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หารพรรคที่มีจาํ นวนมากพอที่
รั บ รู ้ ถึ ง การกระทํา ดัง กล่ า ว อัน จะถื อ เป็ นการกระทํา ของพรรค ทั้ง นี้ เพราะความรั บ ผิ ด ของ
พรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เป็ นความรับผิดของพรรคจากผลของการ
กระทําของผูอ้ ื่ น มิ ใช่ เป็ นการกระทําของพรรคโดยตรง ดังนั้น การยุบพรรคการเมื องเพราะเหตุว่า
สมาชิกพรรคซึ่ งเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งคนใดกระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญควรพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทํานั้นกับผลกระทบ
ที่ พรรคและสมาชิ กจะได้รับ รวมถึ งประโยชน์มหาชนด้วยว่า มี ความสมดุ ลตามหลักแห่ งความได้
สัดส่ วนหรื อหลักความพอสมควรแก่เหตุหรื อไม่ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
๓.๒.๑ การกระทําที่ มีการกล่าวหาว่านายยงยุทธ ติ ยะไพรัช กระทําการฝ่ าฝื น
กฎหมายเกิ ดขึ้ นก่ อนที่ ผูถ้ ูกร้ องจะมี มติ ส่งนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช เป็ นผูส้ มัครรั บเลื อกตั้ง กรณี ที่จะ
พิจารณาว่ามีการกระทําฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ หรื อไม่ จึ งต้องตี ความโดยเคร่ งครั ดตามความหมายในถ้อยคําตามตัวอักษรที่ กฎหมาย
บัญ ญัติ ว่ า หน้ า ที่ ข องกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งตามมาตรานี้ ใช้ บ ัง คับ เฉพาะกับ บุ ค คลที่
พรรคการเมืองส่ งเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตั้งแล้วเท่านั้น โดยผูถ้ ูกร้ องได้มีมติส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบ
สัดส่ วน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๐ และส่ งบัญชี รายชื่ อซึ่ งมีชื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ น
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่ วน กลุ่มจังหวัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บทบัญญัติของ
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) เป็ นบทบัญ ญัติที่กระทบต่ อ สิ ทธิ ทางการเมื อ งของบุ ค คลและเป็ นกรณี ที่
กํา หนดความผิ ด ทางการเมื อ งและกรรมการบริ ห ารพรรคและเป็ นกรณี ที่ ก าํ หนดความรั บ ผิ ด ของ
พรรคการเมื องและกรรมการบริ หารพรรคการเมื องจากการกระทําความผิดของผูอ้ ื่ น จึ งต้องตี ความ
โดยเคร่ งครัด กล่าวคือ กรณี จะถือว่าพรรคการเมืองกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครอง

- ๑๖ ประเทศโดยวิธีการซึ่ งไม่ได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ต้องเป็ นกรณี ที่ผนู ้ ้ นั กระทํา
การฝ่ าฝื นกฎหมายเมื่ อ อยู่ใ นฐานะเป็ นผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง แล้ว เท่ า นั้น แม้ห ากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ฟั ง
ข้อเท็จจริ งว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝ่ าฝื นกฎหมายตามที่มีการกล่าวหาจริ ง ก็ไม่อาจถือ
ได้วา่ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง จึ งไม่ถือว่าผูถ้ ูกร้ องกระทําการเพื่อให้ได้มา
ซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งไม่ได้เป็ นไปตามวิถีทางที่ บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญ
ผลของการกระทําของนายยงยุท ธ ติ ยะไพรั ช จึ งไม่ ผูกพัน ให้ผูถ้ ูกร้ อ งต้อ งรั บผิ ดตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๓๗ กรรมการบริ หารพรรคก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๕
๓.๒.๒ แม้นายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ นกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง ก็ไม่อาจ
ถือได้ว่า ผูถ้ ูกร้องกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไป
ตามวิถีทางที่ได้บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง ย่อมมี
ความหมายโดยรวมว่ า เมื่ อ เป็ นผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง แล้ว ไม่ ว่ า ผู ้น้ ั น จะเป็ นสมาชิ ก พรรคที่ เ ป็ น
กรรมการบริ หารพรรคหรื อเป็ นสมาชิ กพรรคที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารพรรคก็ตาม หากได้กระทํา
การตามมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง แล้ว ย่อมได้รับผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ส่ วนตามมาตรา ๒๓๗
วรรคสอง ซึ่ งเป็ นผลต่ อ เนื่ อ งจากมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง ย่ อ มมี ค วามหมายว่ า ต้อ งเป็ น
กรรมการบริ หารพรรคการเมื องที่ มิได้เป็ นบุคคลคนเดี ยวกับผูก้ ระทําตามมาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง
เพราะหากรั ฐธรรมนู ญมีความมุ่งหมายที่ จะให้ถือการกระทําของบุคคลที่เป็ นกรรมการบริ หารพรรค
เป็ นการกระทําของพรรคการเมืองตามมาตรา ๒๓๗ วรรคสองแล้ว ต้องใช้ถอ้ ยคําที่ชดั เจนว่า “ถ้าการ
กระทําตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทําของบุคคลที่เป็ นหัวหน้าพรรคการเมือง หรื อกรรมการบริ หารพรรค
การเมืองให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทําการ…”

- ๑๗ ๓.๒.๓ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องไม่มีส่วนรู ้เห็นกับการ
กระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้ง
หรื อ แก้ไ ขเพื่ อ ให้ก ารเลื อ กตั้ง เป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม กล่ า วคื อ หากหัว หน้า พรรคหรื อ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องได้ทราบถึ งการกระทําที่เกิ ดขึ้นแล้ว ก็ย่อมต้องดําเนิ นการยับยั้งหรื อ
แก้ไ ขโดยแจ้ง แก่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง หรื อ ขอให้ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ดํา เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๘ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันจะ
ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อผูถ้ ูกร้ อง แต่ขอ้ เท็จจริ งขณะนั้นก็ยงั ไม่มีหัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หาร
พรรคผูถ้ ูก ร้ อ งผูใ้ ดทราบเรื่ อ งดังกล่ า วเช่ น กัน จึ งไม่ อ าจดํา เนิ น การใด ๆ ตามที่ กล่ า วมาได้ ทั้ง นี้
ผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องได้ทราบข้อเท็จจริ งเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๒๖
ธัน วาคม ๒๕๕๐ หลัง จากมี ก ารเลื อ กตั้ง แล้ว ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากการเปิ ดเผยผ่ า น
สื่ อสารมวลชน แต่ก็เป็ นเวลาที่พน้ วิสัยที่หวั หน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องจะยับยั้งหรื อ
แก้ไขได้
๓.๒.๔ ผู ้ถู ก ร้ อ งมิ ไ ด้รั บ ประโยชน์ ใ ด ๆ จากการกระทํา ของนายยงยุ ท ธ
ติยะไพรัช ตามที่มีการกล่าวหา กล่าวคือ คําสัง่ ของศาลฎีกาดังกล่าวเป็ นกรณี การพิจารณาว่าการกระทํา
ของนายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ครบองค์ ป ระกอบที่ จ ะเป็ นความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ หรื อไม่เท่านั้น ซึ่ งเป็ นคนละเรื่ องกับปั ญหาที่ว่า ผูถ้ ูกร้องได้รับประโยชน์จากการกระทํา
ของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อไม่ เพียงแต่ผกู ้ ระทํามีมูลเหตุจูงใจในการกระทํา “เพื่อจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรื อผูส้ มัครอื่นหรื อพรรคการเมืองใดหรื อให้งดเว้นการ
ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครหรื อพรรคการเมืองใด” ด้วยวิธีการดังที่บญั ญัติไว้ตามมาตรา ๕๓ (๑) ถึง
(๕) ก็เป็ นความผิดแล้ว โดยมิตอ้ งพิจารณาผลของการกระทําว่าผลได้เกิดขึ้นตามที่ผกู ้ ระทํามุ่งประสงค์
หรื อไม่ แต่การพิจารณาว่าผูถ้ ูกร้องได้รับประโยชน์จากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อไม่

- ๑๘ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่แสดงได้ว่า ผูถ้ ูกร้องได้รับประโยชน์จากผลของการกระทํานั้น
เมื่ อ ข้อ เท็จ จริ ง จากการไต่ ส วนก็ ไ ม่ ป รากฏหลัก ฐานว่ า หลัง จากกลุ่ ม กํา นัน ได้พ บกับ นายยงยุท ธ
ติยะไพรัช แล้ว กลุ่มกํานันได้ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรื อมีพฤติการณ์ช่วยเหลือในการหาเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้แก่นายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของผูถ้ ูกร้องแต่อย่างใด ข้อเท็จจริ งจึงไม่อาจรับฟั งได้ว่า ผูถ้ ูกร้องได้รับประโยชน์จากการกระทําของ
นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช คํา สั่ ง ของศาลฎี ก าดัง กล่ า วจึ ง เป็ นการวิ นิ จ ฉัย ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทั้ง ในปั ญ หา
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย
๓.๒.๕ ผูถ้ ูกร้องได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันมิให้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้อง
กระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนที่จะมีประกาศ
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไป พ.ศ. ๒๕๕๐ กล่าวคือ เมื่อ
วัน ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐ ผู ้ถู ก ร้ อ งได้จ ัด ให้ มี ก ารสั ม มนาโดยผู ้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
ประกอบด้วยผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ทนายความประจําเขตเลือกตั้ง ผูอ้ าํ นวยการการเลือกตั้งของผูส้ มัคร
สมุห์บญั ชี ของผูส้ มัคร และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของพรรค และได้เชิ ญคณะกรรมการการเลือกตั้งมา
ชี้ แจงให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทราบถึ งกฎหมาย ระเบี ยบ และประกาศเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม นอกจากนี้ยงั มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งและนักกฎหมายของ
พรรคหลายคนร่ วมอธิ บายถึงกฎเกณฑ์ ข้อห้ามเกี่ ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดทําซี ดี คู่มือเลือกตั้ง
๒๕๕๐ ซึ่ งรวมกฎหมาย ระเบี ยบ และประกาศสําคัญเกี่ ยวกับการเลื อ กตั้งและซี ดีคู่มือสมุ ห์บญ
ั ชี
เลือกตั้ง ๕๐ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผูส้ มัครและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกคนเพื่อถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด นอกจากนี้
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้องได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อทําหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบโดยเร่ งด่วน เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งอันถูกต้อง
ชอบธรรม ในกรณี ที่มีการถูกกล่าวหาร้องเรี ยน
๓.๓ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องไม่มีผใู ้ ดมีส่วนรู ้เห็นกับเรื่ องที่
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกกล่าวหา หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้ง

- ๑๙ หรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันจะเป็ นเหตุให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้องและ
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง กล่าวคือ หากศาลรัฐธรรมนูญฟังว่า ผูถ้ ูกร้อง
จะต้อ งรั บ ผลจากการกระทํา ของนายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ตามข้อ กล่ า วหาโดยมี ค ํา สั่ ง ยุ บ พรรค
ผูถ้ ูกร้องแล้ว หลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ สั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริ หารพรรคการเมืองได้น้ นั จะต้องปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูน้ ้ นั มีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํา
อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ ยุ บ พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วแล้ ว มิ ไ ด้ ย ับ ยั้ง หรื อแก้ ไ ขการกระทํา ดั ง กล่ า วด้ ว ย
กรรมการบริ หารพรรคคนอื่นที่ไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่ อได้ดงั กล่าวย่อมไม่อาจถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งได้ กรณี น้ ีจึงต่างกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ในกรณี ยบุ พรรคการเมืองซึ่ งถือเป็ น
ความรับผิดชอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ หารพรรคโดยแม้หัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หาร
พรรคที่มีส่วนรู ้ เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําของผูส้ มัครรับเลือกตั้งแล้วมิได้
ยับยั้งหรื อแก้ไข อันเป็ นเหตุให้อาจถูกยุบพรรคนั้นได้
นอกจากนี้ ผถู ้ ูกร้องมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล ดังนั้นการใดที่ผถู ้ ูกร้องจะต้องรับผิดชอบต้อง
เป็ นกิ จการที่ กระทําไปโดยคณะกรรมการบริ หารพรรค หรื อ หัวหน้าพรรค หรื อ ผูท้ ี่ หัวหน้าพรรค
มอบหมายเท่านั้น แต่ กรณี การกระทําของนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช ตามที่ ถูกกล่าวหานั้น มิ ใช่ เรื่ อ ง
การดําเนิ นกิ จการของผูถ้ ูกร้อง หรื อการดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารพรรค
ผูถ้ ู ก ร้ อ งตามข้อ บัง คับ พรรคของผูถ้ ู ก ร้ อ ง หรื อ ตามอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ผูถ้ ูกร้องที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด แต่เป็ นเรื่ องการกระทําส่ วนบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูกร้อง
หรื อกรรมการบริ หารพรรคแต่อย่างใด ผูถ้ ูกร้องและกรรมการบริ หารพรรคย่อมไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดในการ
กระทํานั้น ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตอ้ งการแยกการรับผิดของพรรคการเมืองและคณะกรรมการ
บริ หารพรรคการเมื องในการดําเนิ นกิ จการทางการเมื องของพรรคการเมื องออกจากความรับผิดของ
กรรมการบริ หารพรรคแต่ละคน โดยเปิ ดโอกาสให้พิสูจน์ความรับผิดได้แม้เป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นกิจการของ
พรรคการเมื อง หรื ออํา นาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ ง ศาลรั ฐธรรมนู ญ ควร

- ๒๐ คํานึ งถึงความร้ายแรงและพฤติการณ์ของการกระทําความผิด ผลของการกระทําความผิดและเหตุผล
สมควรอื่นประกอบด้วย กรณี ความรับผิดของกรรมการบริ หารพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๗ วรรคสอง นั้น มิได้เกิดจากการกระทําของกรรมการบริ หารพรรคการเมือง เพียงแต่เป็ นผลทาง
กฎหมายที่ กรรมการบริ หารพรรคการเมื องจะต้องรั บผิดในกรณี ที่พรรคการเมื องถูกยุบเท่านั้น การ
พิจารณาเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งกรรมการบริ หารพรรคการเมือง จะต้องคํานึ งถึงหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ก ารรั บ รองและคุ ้ม ครองไว้ รวมถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ของ
กรรมการบริ หารพรรคผูน้ ้ นั ด้วย เพราะสิ ทธิ เลือกตั้งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่สาํ คัญยิ่งของพลเมืองในการ
แสดงออกซึ่ งอํานาจอธิ ปไตยของผูน้ ้ นั ในการเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง แม้การเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งมิใช่โทษทางอาญาแต่กม็ ีความรุ นแรงและมีผลกระทบยิง่ กว่าโทษทางอาญาบางประเภท
๓.๔ การดําเนินการสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยืน่ คําร้อง
ของผู ้ร้ อ งในคดี น้ ี เป็ นการละเมิ ด ต่ อ สิ ทธิ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมของหั ว หน้ า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๔๐ จึ งมิ ได้เป็ นไปตามหลักนิ ติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง กล่าวคือ ผูร้ ้องยื่นคําร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้องมิได้ระบุชื่อ
กรรมการบริ ห ารพรรค เป็ นผูถ้ ู ก ร้ อ งด้ว ย แต่ ค าํ ขอของผูร้ ้ อ งขอให้มี ค าํ สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อ งด้วย ทํา ให้กรรมการบริ หารพรรคแต่ ละคนอยู่ใ นฐานะไม่ ต่ างจาก
ผูถ้ ูกร้อง และโดยคําสั่งยุบพรรคการเมือง กฎหมายมิได้บญั ญัติไว้เป็ นบทบังคับว่า เมื่อศาลมีคาํ สั่งยุบ
พรรคแล้วให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งกรรมการบริ หารพรรคทั้งหมดไปด้วย ด้วยเหตุน้ ี ในการดําเนินการ
สื บสวนสอบสวนของคณะอนุ กรรมการสื บสวนสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้งจะต้องให้ โอกาสแก่ กรรมการบริ หารพรรคผู ้ถู กร้ องทุ กคนได้ช้ ี แจง แสดงข้อเท็ จจริ ง
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ากรรมการบริ หารพรรคผูน้ ้ นั มิได้รู้เห็นกับการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
ตามที่ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอ้ เท็จจริ งที่ถูกต้องและเป็ นธรรม แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิได้เรี ยก
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ู กร้ องคนใดไปชี้ แจงในฐานะส่ วนตัวแต่ อย่างใด เพี ยงแต่ ให้ผูถ้ ู กร้ องชี้ แจง
ข้อเท็จจริ งในนามของพรรคเท่านั้น การสื บสวนสอบสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ๒๑ ในส่ วนที่เห็นว่าควรเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องจึงขัดต่อ
สิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่รัฐธรรมนูญให้การ
รับรองและคุม้ ครองไว้ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมิได้เป็ นไปตามกฎหมายและ
หลักนิ ติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ดังนั้น การสื บสวนสอบสวนและวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในส่ วนที่ขอให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หาร
พรรคผูถ้ ูกร้องเป็ นไปโดยมิชอบ และผูร้ ้องก็มิได้ดาํ เนิ นการแก้ไขเพื่อให้การดังกล่าวเป็ นไปโดยชอบ
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ร้ อ งจึ ง ไม่ มี อ ํา นาจยื่ น คํา ร้ อ งขอให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง หั ว หน้า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องได้
ด้วยเหตุผลดังที่ได้ช้ ีแจงดังกล่าว ผูถ้ ูกร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยกคําร้องของผูร้ ้อง
๔. กรรมการบริ หารพรรค สมาชิ กพรรค และอดีตกรรมการบริ หารพรรคของผูถ้ ูกร้อง รวม
๓๙ คน ได้ยื่นคําร้ องขอเข้าเป็ นคู่กรณี ฝ่ายที่ สามเพื่อชี้ แจงว่า อดี ตหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้า
พรรค กรรมการบริ หารพรรค และสมาชิ กพรรคของผูถ้ ูกร้องมิได้มีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย
หรื อทราบถึงการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ถูกกล่าวหาแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไข อันจะทําให้
มี คาํ สั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ ได้ ซึ่ งศาลรั ฐธรรมนู ญสั่งรั บคําร้ อ งดังกล่าวเป็ นคําชี้ แจงของผูเ้ กี่ ยวข้องตาม
ข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔ และรวมไว้
ในสํานวน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้อง คําชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหา เอกสารประกอบคําร้อง คําชี้ แจงแก้
ข้อกล่าวหา และได้ตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณี แล้ว เห็นว่า คดี มีขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐาน
เพียงพอที่ จะพิจารณาวินิจฉัยได้ กรณี ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นตามที่คู่กรณี ร้องขออี ก
ศาลจึ งงดการไต่สวน ตามข้อกําหนดศาลรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ ๓๗ และเปิ ดโอกาสให้หวั หน้าพรรคผูถ้ ูกร้องหรื อผูแ้ ทนแถลงการณ์ปิดคดีดว้ ยวาจา

- ๒๒ ประเด็นแห่งคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริ หาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อไม่
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรให้ยบุ พรรคการเมืองผูถ้ ูกร้อง หรื อไม่
ประเด็นที่ ๓ หัวหน้าพรรคการเมื อ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งผูถ้ ูก ร้ องต้องถู ก
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง หรื อไม่
คําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ที่จะให้การเลือกตั้งของ
ประเทศเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบัญญัติป้องกันการทุจริ ตการเลือกตั้ง
ด้วยการใช้เงิ นหรื อทรั พย์สินอื่ นใดซื้ อสิ ทธิ ซ้ื อเสี ยงของประชาชนเพื่อให้ได้รับการเลื อกตั้ง อันเป็ น
วิธีการที่นกั การเมืองส่ วนหนึ่ งใช้กนั มานานจนเป็ นความเคยชินแล้วกลายเป็ นจุดเปราะบางทางการเมือง
ที่นกั การเมืองผูก้ ระทําไม่รู้สาํ นึกว่าเป็ นการกระทําความผิดที่ร้ายแรง ทําให้การเมืองและประชาธิ ปไตย
ของประเทศไทยไม่พฒั นาไปสู่ ประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประเทศเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากนักการเมืองเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่ อาํ นาจแล้ว ย่อมใช้อาํ นาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยการทุจริ ตฉ้อราษฎร์บงั หลวงโดยไม่มีความละอาย เพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับใช้ในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไปเพื่อให้ได้อาํ นาจสําหรับแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อไป เป็ นวัฏจักรที่เลวร้ายอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุ ด
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันและ
กําหนดวิธีการลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้ องกันนักการเมื องที่ ไม่สุจริ ตเหล่านี้ ไม่ให้มี
โอกาสเข้ามาก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยทางการเมือง และเพื่อส่ งเสริ มนักการเมืองที่ต้ งั มัน่ อยูใ่ นสุ จริ ตธรรม
ให้ได้มีโอกาสทําภารกิจอันเป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมากยิง่ ขึ้น

- ๒๓ ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริ หาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปั ญหาการกระทําความผิดของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้า
พรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง นั้น ได้มีการต่อสู ้คดีกนั โดยผูร้ ้องและผูถ้ ูกร้องได้มีโอกาส
นําพยานหลักฐานเข้าสู่ การพิจารณาของศาลฎี กาอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่ งศาลฎี กาได้มีคาํ วินิจฉัยไว้แล้วว่า
นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหั ว หน้า พรรคผู ้ถู ก ร้ อ ง กระทํา การฝ่ าฝื นพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ และมีผลทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ต
และเที่ยงธรรม ตามคําสัง่ ศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑
ประเด็นที่ ศาลฎี กาได้วินิจฉัยไว้แล้วนั้น เป็ นประเด็นข้อเท็จจริ งเดี ยวกันกับคดี น้ ี และเป็ น
ประเด็นที่อยูใ่ นอํานาจการพิจารณาของศาลฎีกาจะเป็ นผูว้ ินิจฉัย เป็ นกรณี ที่กฎหมายกําหนดเขตอํานาจ
การวินิจฉัยคดีของศาลแต่ละศาลไว้แล้วว่า ศาลใดมีอาํ นาจพิจารณาคดีใด ซึ่ งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๙ วรรคสอง ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติ ให้
ศาลฎีกาเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการทุจริ ตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาไว้
โดยเฉพาะ ซึ่ งประเด็ น นี้ ศาลฎี ก าได้พิ จ ารณาและมี ค าํ วิ นิ จ ฉั ย ไว้แ ล้ว ว่ า มี เ หตุ อ ัน ควรเชื่ อ ได้ว่ า
นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหัว หน้า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถ้ ู ก ร้ อ ง กระทํา การฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลื อ กตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ ง
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทํา ดัง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้ ก ารเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม

- ๒๔ ประเด็ น ข้อ เท็ จ จริ งเรื่ องการกระทํา ของนายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหั ว หน้ า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง เป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรื อไม่ จึงถือ
เป็ นที่ยตุ ิตามคําสัง่ ของศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบคําวินิจฉัย
ในปั ญหาที่เป็ นอํานาจหน้าที่ของศาลฎีกาดังกล่าวได้ ทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มิใช่ศาลที่มีอาํ นาจรับวินิจฉัย
อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลฎีกาด้วย
ประเด็นตามคําคัดค้านของผูถ้ ูกร้องที่อา้ งว่า คําสั่งของศาลฎีกาไม่มีผลผูกพันผูถ้ ูกร้อง หัวหน้า
พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคคนอื่ น เพราะเป็ นบุ ค คลภายนอกคดี นั้น เห็ น ว่ า ประเด็ น ที่
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยในคดีน้ ี มิใช่ประเด็นที่วา่ ผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หาร
พรรคคนอื่ น กระทํ า การฝ่ าฝื นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรื อไม่ แต่เป็ น
การพิจารณาวินิจฉัยว่า เมื่ อนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หาร
พรรคผู ้ถู ก ร้ อ ง กระทํา การฝ่ าฝื นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรและการได้ม าซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ แล้ว
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ค ํา สั่ ง ให้ มี ก ารยุ บ พรรคและเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ของหั ว หน้ า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ หรื อไม่ โดยไม่
จําเป็ นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรค หรื อกรรมการบริ หารพรรคคนอื่น เป็ นผูก้ ระทําผิด
ด้วยหรื อไม่ คําคัดค้านของผูถ้ ูกร้องจึงไม่อยูใ่ นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับวินิจฉัยให้เป็ นอย่าง
อื่นให้ต่างไปจากศาลฎีกาได้
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องคัดค้านว่า การกระทําที่มีการกล่าวหาว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ ผู ้ถู ก ร้ อ งจะมี ม ติ ส่ ง นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช เป็ นผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง
นายยงยุทธ ติยะไพรัช จึงมิได้เป็ น “ผูส้ มัคร” ในขณะกระทําความผิด นั้น เห็นว่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
ประเด็นนี้ไว้แล้วว่า แม้ขณะกระทําผิดจะยังมิได้เป็ น “ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง” ก็ตาม แต่ภายหลังได้สมัคร

- ๒๕ รั บเลื อกตั้ง ย่อมถื อเป็ นการกระทําในฐานะผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งด้วย ดังนั้น จึ งไม่ อยู่ในอํานาจของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย เป็ นอย่า งอื่ น ได้เ ช่ น กัน เพราะไม่ มี บ ทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายใดที่ ใ ห้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ล้ม ล้า งหรื อ เปลี่ ย นแปลงคํา พิ พ ากษาหรื อ คํา สั่ ง ชี้ ขาดคดี ข องศาลฎี ก าได้
เนื่องจากศาลแต่ละระบบนั้น นอกจากจะอิสระจากฝ่ ายการเมืองแล้วยังเป็ นอิสระต่างหากจากกันอีกด้วย
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรให้ยบุ พรรคการเมืองผูถ้ ูกร้อง หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติไว้เป็ นการเด็ดขาดว่า
ถ้ามีการกระทําผิดของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
หรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูใ้ ด มีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํา
นั้ นแล้ ว มิ ไ ด้ ย ับ ยั้ง หรื อแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ง เป็ นไปโดยสุ จ ริ ตและเที่ ย งธรรม ให้ ถื อ ว่ า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตาม
วิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามมาตรา ๖๘ และในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งให้ยบุ พรรค
การเมืองนั้น ก็ให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมือง
ดังกล่าวมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็ นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่บญั ญัติไว้เด็ดขาดแล้ว
ว่า หากมีหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูใ้ ด
มีส่วนรู ้ เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําผิดของผูส้ มัครรับเลือกตั้งนั้นแล้ว มิได้
ยับยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม กฎหมายให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้ขอ้ เท็จจริ ง พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง หรื อกรรมการบริ หารพรรค
จะไม่ได้เป็ นผูก้ ระทําก็ตาม กฎหมายยังให้ถือว่าเป็ นผูก้ ระทํา จึ งเป็ นข้อเท็จจริ งที่ ไม่อาจโต้แย้งได้
แม้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่อาจวินิจฉัยเป็ นอื่นได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากความผิดในการทุจริ ตซื้ อสิ ทธิ ซ้ื อเสี ยง

- ๒๖ ในการเลือกตั้ง เป็ นความผิดที่มีลกั ษณะพิเศษที่ผกู ้ ระทําจะใช้วิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได้ กฎหมาย
จึงบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารพรรค จะต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่ วมทํางานกับพรรค และคอย
ควบคุม ดูแล สอดส่ องไม่ให้คนของพรรคกระทําความผิด โดยมี บทบัญญัติให้พรรคการเมื องและ
ผูบ้ ริ หารพรรคจะต้องรับผิดในการกระทําของกรรมการบริ หารพรรคคนที่ไปกระทําผิดด้วย ในทํานอง
เดียวกันกับหลักความรับผิดของนิ ติบุคคลทัว่ ไปที่ว่า ถ้าผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลหรื อผูม้ ีอาํ นาจทําการแทน
นิ ติบุคคลไปกระทําการใดที่อยูใ่ นขอบวัตถุประสงค์ของนิ ติบุคคลนั้น แล้วก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
บุคคลอื่น นิติบุคคลจักต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของผูแ้ ทนหรื อผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคล
นั้นด้วย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ คดีน้ ี จึงถือได้ว่า มีเหตุตามกฎหมายที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า
สมควรยุบพรรคการเมืองผูถ้ ูกร้องหรื อไม่
โดยที่ผถู ้ ูกร้องเป็ นพรรคการเมืองอันเป็ นองค์กรที่มีความสําคัญยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ต้องเป็ นแบบอย่างที่ ถูกต้อง ชอบธรรม และสุ จริ ต การได้มาซึ่ งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรของผู ้ถู ก ร้ อ งควรได้ม าด้ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ด้ว ยความนิ ย มในตัว ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง และ
พรรคการเมืองผูถ้ ูกร้องเป็ นหลัก มิใช่ได้มาเพราะผลประโยชน์หรื ออามิสสิ นจ้างที่เป็ นเหตุจูงใจผูม้ ีสิทธิ
เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้ กรรมการบริ หารพรรคทุกคนก็ควรต้องช่วยกันทําหน้าที่ควบคุมดูแล
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่พรรคส่ ง ตลอดจนกรรมการบริ หารพรรคด้วยกันเอง มิให้กระทําการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย แต่นายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค
ผูถ้ ูกร้องกลับใช้วิธีการอันผิดกฎหมายเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง ทําให้ผถู ้ ูกร้องได้สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเพิ่มขึ้น ซึ่ งต้องถือว่าผูถ้ ูกร้องได้รับประโยชน์แล้ว กรณี จึงเป็ นเรื่ องร้ายแรง
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า ผูก้ ระทําผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะต้องเป็ น
บุคคลคนละคนกับบุคคลผูก้ ระทําผิดตามวรรคหนึ่ ง และยืนยันว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หาร
พรรคคนอื่นไม่มีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้วมิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไข
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นว่า หากผูก้ ระทําผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ น

- ๒๗ กรรมการบริ หารพรรคเสี ยเอง ย่อมเป็ นที่ประจักษ์ชดั อยูใ่ นตัวแล้วว่า กรรมการบริ หารพรรคคนนั้นมี
ทั้งเจตนาและการกระทําผิดยิ่งกว่าเพียงรู ้เห็นเป็ นใจกับผูอ้ ื่นเสี ยอีก จึงย่อมไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องให้
หัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หารพรรคคนอื่น เป็ นผูม้ ีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึง
การกระทํานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมอีกต่อไป
เพราะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ก ระทํา ผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ก็ มี ฐ านะเป็ นกรรมการบริ ห ารพรรคใน
ขณะกระทํา ความผิ ด ด้ ว ย จึ ง เป็ นกรณี ที่ ร้ า ยแรงกว่ า กรณี บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช่ หั ว หน้ า พรรคหรื อ
กรรมการบริ ห ารพรรคเป็ นผูก้ ระทํา อัน เป็ นไปตามหลัก กฎหมายที่ ว่ า เมื่ อ กฎหมายห้า มกระทํา
สิ่ งชัว่ ร้ายใดไว้ สิ่ งที่ชวั่ ร้ายมากกว่านั้นย่อมถูกห้ามไปด้วย ซึ่ งตรงกับสามัญสํานึ กของสุ จริ ตชนทัว่ ไป
และตรงกับตรรกะที่วา่ “ยิง่ ต้องเป็ นเช่นนั้น” ข้ออ้างของผูถ้ ูกร้องจึงฟังไม่ข้ ึน
ประเด็นที่ ผูถ้ ูกร้ องอ้างว่า พรรคการเมื องเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย จึงควรมีความเข้มแข็ง ไม่สามารถถูกยุบได้โดยง่าย นั้น เห็นว่า การเป็ นองค์กร
ที่เข้มแข็ง จะต้องเป็ นการเข้มแข็งที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยดําเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความสุ จริ ต
แต่หากเป็ นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งในทางทุจริ ตแล้ว ย่อมเป็ นการทําลายพรรคการเมืองที่สุจริ ตและ
ทําลายการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย แม้พรรคที่หย่อนคุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แต่บุคคลที่มี
อุดมการณ์อนั บริ สุทธิ์ ทางการเมืองตรงกันย่อมมีสิทธิ ข้ นั พื้นฐานที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่เมื่อใด
ก็ได้ การยุบพรรคการเมืองที่กระทําผิด จึงเป็ นการปลูกฝั งการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองให้เป็ นไป
โดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันจะเป็ นคุณประโยชน์แก่การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง
ประเด็นที่ ผูถ้ ูกร้ องอ้างว่า ผูถ้ ูกร้ องได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันมิ ให้ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งของ
ผูถ้ ูกร้ องกระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบี ยบ และประกาศของคณะกรรมการการเลื อกตั้งก่ อนที่ จะ
ประกาศพระราชกฤษฎี กากําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไป
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยจัดประชุมชี้ แจงให้ผูส้ มัครของผูถ้ ูกร้ องทราบแล้ว นั้น เห็นว่า
การดําเนินการดังกล่าว แม้หากจะได้กระทําจริ ง ก็มิได้เป็ นข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายในกรณี ที่

- ๒๘ หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค หรื อกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องไปทําผิดเสี ยเอง เพราะในกรณี
เช่นนั้น ย่อมเป็ นการแสดงให้เห็นได้ว่า มาตรการต่าง ๆ ที่จดั ทําไปนั้น มิได้มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด
ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่า มีการกระทําความผิดโดยผูท้ ี่เป็ นกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องแล้ว
ผูถ้ ูกร้องย่อมต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ประเด็นที่ ผูถ้ ูกร้ องอ้างว่า ผูถ้ ูกร้ องมิ ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการกระทําของนายยงยุทธ
ติยะไพรัช ตามที่มีการกล่าวหา นั้น เห็นว่า ประเด็นนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า การกระทําของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ทําให้การเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรม ซึ่ งยังผลให้ผถู ้ ูกร้องมี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนมากขึ้น อันเป็ นประโยชน์สาํ คัญประการหนึ่ง
สําหรับประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า การสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการ
ยื่นคําร้องของผูร้ ้องในคดีน้ ี เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม มิได้เป็ นไปตามหลักนิ ติธรรม
นั้น เห็นว่า ประเด็นการสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้
แล้วว่า เป็ นการดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่ วนการยืน่ คําร้องคดีน้ ี ผูร้ ้องเป็ นผูม้ ีหน้าที่ยนื่ คําร้อง
ต่อศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และ
ได้ดาํ เนิ นการมาโดยถูกต้องตามครรลองแห่ งข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทุกประการแล้ว จึงเป็ นการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคซึ่ งเป็ นกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาหลายสมัย มีบทบาทสําคัญในพรรคจนได้รับยกย่องให้เป็ นรองหัวหน้า
พรรคและประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร จึ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งควบคุมและสอดส่ อง ดูแลให้สมาชิ กของ
พรรคการเมื องที่ ตนบริ หารอยู่กระทําการเลื อกตั้งโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม แต่กลับเป็ นผูม้ ากระทํา
ความผิดเสี ยเอง อันเป็ นความผิดที่ร้ายแรงและเป็ นภัยคุกคามต่อการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยของ
ประเทศ กรณี จึงมี เหตุอนั สมควรที่ จะต้องยุบพรรคผูถ้ ูกร้ อง เพื่อให้เป็ นบรรทัดฐานพฤติ กรรมทาง
การเมืองที่ดีงาม และเพื่อให้เกิดผลในทางยับยั้งป้ องปรามมิให้เกิดการกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก

- ๒๙ ประเด็นที่ ๓ หัวหน้าพรรคการเมื อ งและกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งผูถ้ ูก ร้ องต้องถู ก
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนู ญมีคาํ สั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่
วันที่มีคาํ สั่งให้ยบุ พรรคการเมือง ซึ่ งเป็ นการเน้นยํ้าตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บญั ญัติ
ไว้เช่ น เดี ยวกัน บทบัญญัติด ังกล่ า วเป็ นบทบังคับตามกฎหมายว่า เมื่ อศาลมี คาํ สั่งให้ยุบพรรคแล้ว
จะต้องเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองซึ่ งดํารง
ตําแหน่งอยูใ่ นขณะที่มีการกระทําความผิด เป็ นเวลาห้าปี ซึ่ งศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจสั่งเป็ นอื่นได้ ส่ วน
ข้อโต้แย้งของผูถ้ ูกร้องและผูเ้ กี่ยวข้องที่อา้ งว่า การเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริ หารพรรคการเมือง จะต้องเป็ นกรณี ที่หัวหน้าพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรค
การเมื องแต่ละคนมี ส่วนรู ้ เห็ น หรื อปล่อยปละละเลย ฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น เห็นว่า การเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองในคดีน้ ี เป็ นการเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใช่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ ว่ากรณี จะเป็ นเช่ นใดก็ตาม บทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ก็มิอาจลบล้างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ ข้อโต้แย้งของผูถ้ ูกร้องและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นนี้ท้ งั หมดจึงฟังไม่ข้ ึน
ส่ วนประเด็นคําขอหรื อคําโต้แย้งอื่นของผูถ้ ูกร้อง นั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยประเด็น
แห่งคดีตามที่กล่าวครบถ้วนแล้ว จึงไม่จาํ ต้องวินิจฉัยให้

