หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

(เล่มที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐
เรื่องพิจารณาที่ ๒๐/๒๕๔๙
เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๔๙
เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๔๙

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสู งสุ ด

ผู้ร้อง

ระหว่ าง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผู้ถูกร้ อง

เรื่อง อัยการสู งสุ ดขอให้ มีคาํ สั่ งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
อัยการสู งสุ ด

ผู้ร้อง

ระหว่ าง
พรรคแผ่ นดินไทย

ผู้ถูกร้ อง

เรื่อง อัยการสู งสุ ดขอให้ มคี าํ สั่งยุบพรรคแผ่ นดินไทย
อัยการสู งสุ ด

ผู้ร้อง

ระหว่ าง
พรรคไทยรักไทย

ผู้ถูกร้ อง

เรื่อง อัยการสู งสุ ดขอให้ มีคาํ สั่ งยุบพรรคไทยรักไทย
อัยการสู งสุ ดยื่นคําร้ องรวมสามคําร้ อง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญ
มีคาํ สั่งยุบพรรคพัฒนาชาติ ไทย พรรคแผ่นดิ นไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่ องจากปรากฏต่อนายทะเบี ยน
...................

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคการเมืองวา พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานตามหนัง สือ ที่ ลต (ทบพ)
๐๔๐๑/๘๙๙๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
และหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ อัยการสูงสุดพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองทั้งสามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ คดีอยูใ นระหวา งที่
พรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และภายหลัง
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใ หบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน อํา นาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอน
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตอมาพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณาคํารอง
ทั้งสามเขาดวยกัน เนื่องจากมีขอเท็จจริงเกี่ยวพันกัน โดยใหเรียกอัยการสูงสุดวา ผูรอง และใหเรียก
พรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา
ผูถูกรองที่ ๓
คํารองที่หนึ่ง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ เปน พรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๖ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ
เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวัน ที่ ๘ มีน าคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนด
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองเปน สมาชิกพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนและการประกาศผลวา ในเขตเลือกตั้งใด
ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหประกาศใหผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง แตในกรณีที่
ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตนั้น
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อ ขอใหผูรอ งพิจ ารณาดํา เนิน การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เนื่องจาก
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอัน อาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐ ธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน ภัย
ตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วามีการทุจริตในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจาง
สนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่นจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมือง
ตาง ๆ ตามคําบงการหรือคําสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ในหลายสิบเขตเลือกตั้ง
ไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียน
สมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไปแกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทํา
ของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และ
ผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตัง้
มีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของ
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนการกระทําในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) และใหแจงตอผูรองพรอมดวยหลักฐานเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็น วา
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๒ ไดรวมกับกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ และเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก
ของผูถกู รองที่ ๒ ในฐานขอมูลของนายทะเบียนพรรคการเมือง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรที่เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมถงึ เกาสิบวัน
อันเปนการกระทําความผิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗
(๔) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ ยอมแสดงวา
ผูถูกรองที่ ๒ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒
ตอมา ผูรองยื่น คํารอ งแกไขเพิ่ม เติม คํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๒ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีกําหนดหาปนับแตวันที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แจงวา
(๑) การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมชอบ
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๖
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

วรรคสอง เนื่องจากไมเปดโอกาสใหผูถูกรองที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้ง
ใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมปรากฏวา ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน
จึงมีผลใหผรู องไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ ได
(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๒ ไมเคยมอบอํานาจใหกับบุคคลใดไปดําเนินการตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๒ ชี้แ จงวา ผูถูกรองที่ ๒ โดย
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคไมไดกระทําความผิดตามที่ผูรองกลาวหา และนายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักกับ
นายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มากอน อีกทั้งไมเคยเสนอเงิน
หรือสิ่งของเพื่อใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามทีค่ าํ รองกลาวหา เนือ่ งจากวัน
และเวลาที่ผูรองกลาวหานั้น นายบุญทวีศักดิ์อยูตางจังหวัด และไมมีหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นวา
นายบุญทวีศักดิ์เกี่ยวของในการกระทําตามที่กลาวหา สวนกรณีการรับเงินจากกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นั้น นายบุญทวีศักดิ์ไมเคยรูจักและไมเคยรับเงินจากบุคคลตามที่ผูรองกลาวหา
ผูถูกรองที่ ๒ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สอง ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๔๕ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณ หรือบุญอิทธิพล
ชิณราช เปนหัวหนาพรรค เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อขอใหผูรอง
พิจารณาดําเนิน การตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ เนื่องจากนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการ
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อันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนวา มีการทุจริตในการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางสนับสนุนใหพรรคการเมืองอืน่
แยกยายกันไปจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งเพื่อลงสมัครแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่เคยมีพรรค
ฝายคานลงสมัคร จะไดไมตองเกิดปญหาในกรณีที่ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ไดรับคะแนนเสียงไมถงึ รอยละ
ยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การจัดสงคนลงสมัครโดยพรรคการเมืองตาง ๆ ตามคําบงการ
หรือคําสนับสนุนของผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ในหลายสิบเขตเลือกตั้งไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติ
ไมครบตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอมแปลงเอกสาร การทําทะเบียนสมาชิกพรรคยอนหลัง การเขาไป
แกไขทะเบียนในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทําของผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่สมคบกับพรรคประชาธิปไตยกาวหนา ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนปฏิปกษตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอยางชัดเจน ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และ
คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) โดยคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการ
และรายงานผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของ
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ที่ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งไดกระทํา
ในฐานะตัวแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนความผิดฐานสนับสนุนผูสมัครใหกระทําความผิดฐานสมัคร
รับเลือกตั้งโดยรูวาตนเองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐ ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ และเปนความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน และแจงให
เจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ นั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) และ (๓) จึงแจงเรื่องและสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงเพื่อใหผูรองดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา การกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนผูแทนของผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๒ ไดดําเนิน การรับเงิน
สนับสนุนจากพลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ อิศ รางกูร ณ อยุธยา
ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้ง และนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมารวมกันจัดทํา
รายงานการประชุมเพื่อรับสมัครและออกหนังสือรับรองสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ประเภทกิตติมศักดิ์
อันเปนความเท็จเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบหนังสือรับรองคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓
ติดตอกันเกินกวาเกาสิบวัน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงกรณีที่ไดรับคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔
ยอมแสดงวา ผูถูกรองที่ ๓ กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) ผูรองเห็นสมควร
ยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓
ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีกาํ หนดหาปนบั แตวนั ที่
มีคําสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคําชี้แ จง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) การที่ศ าลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งดังกลาว ผูรองไมอาจนําเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองได เนื่องจากมูลคดีที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําผิดของพรรคการเมืองที่ฝาฝนกฎหมายและถูกดําเนินคดีสิ้นไปแลว ควรยกคํารองนี้
(๒) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจาก
ผูถูกรองที่ ๓ ไมเคยมอบอํานาจใหแ กบุคคลใดไปดําเนิน การตามที่ถูกกลาวหา จึงถือไมไดวาเปน
การกระทําของผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ที่วา ตองกระทําโดยนิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ
หัวหนาพรรคมอบหมายใหทําการแทน ซึ่งการกระทําที่เปน ความผิดลงโทษพรรคการเมืองไดนั้น
ผูกระทําตองเปนกรรมการบริหารของพรรค แตนางฐัติมาและนายพันธมิตร ดวงทิพย ที่ผูรองกลาวอางวา
ไปรับเงินจากผูบริหารระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ ไมไดเปนกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงไมมี
อํานาจกระทําการใดแทนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ แตเปนพฤติกรรมที่เปนการกระทําเฉพาะกลุม ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ ไมมีสวนรับรู
ไมไดเกี่ยวของ ไมไดมอบหมาย และไมใชเปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๓
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๓ ชี้แจงวา
(๑) ประเด็นเรื่องการที่ผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค นางฐัติม าและ
นายพันธมิตร เจาหนาที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
เพื่อนําไปเปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคราวนี้
โดยสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๒๑ คน และ
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน ซึ่งอาศัยงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานโครงการประจําป ๒๕๔๙ จํานวนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เปนไปตามมติการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยประธานที่ประชุมนําเสนอใหผูถูกรองที่ ๓
นําเงินที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตัง้ จํานวน ๑๐ คน
เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน สวนผูสมัคร
ที่เปนสมาชิกคนอื่น อีกจํานวน ๑๑๖ คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนด ใหรับผิดชอบดวยตนเอง
โดยรวมกับคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีนายพันธมิตรเปนผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ของผูถูกรองที่ ๓ และเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๑ นําเงินสวนตัวมาชวยสนับสนุน
โดยนายพันธมิตรกูยืมเงินจากนางวริศริยา งามเกิดศิริ จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และตอมาผูถูกรองที่ ๓
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําป ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ โดยกรรมการบริหารพรรคนําเงินดังกลาวไปใชจายตาม
แผนงานโครงการประจําป ๒๕๔๙ แลว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงมีความเห็นวา ผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง
เปนเงินจํานวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท นั้น ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดมีสวนเกี่ยวของ และไมไดมอบหมาย
แตเปนการกระทําของนางฐัติมาและนายพันธมิตรซึ่งไมไดเปนกรรมการบริหารพรรค และผูถูกรองที่ ๓
ไมไดรับประโยชนจากการกระทําของกลุมบุคคลดังกลาว หากผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจะตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขการบริจาคเงินใหแกพรรค สวนที่วา มีผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ บางคน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก
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เชนนายอุทัย นามวงศ ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา รับเงินคาสมัครและ
คาใชจายจากผูถูกรองที่ ๓ นั้น รับฟงไมได เนื่องจากนายอุทัยเปน เครือขายของพรรคประชาธิปตย
ในการสรางสถานการณเพื่อลมการเลือกตั้ง ประกอบกับนายอุทัยเปนบุคคลมีความรูถึงระดับปริญญาเอก
จากตางประเทศ ขอกลาวหาของผูรอ งเปนเพียงการเชื่อมโยงความผิดใหไปถึงผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจะให
ถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๒๖๗ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐๐
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) เทานั้น นอกจากนี้
ที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ รวมประชุมการใหสัตยาบันรวมกับพรรคการเมืองอีก ๑๕ พรรค และเลา
ใหฟงวา พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะชวยคาใชจายในการสงผูสมัคร
ของพรรคการเมืองทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ในวันประชุมดังกลาวมีหัวหนา
พรรคการเมืองหรือผูแทนของพรรคการเมืองเขารวมประชุม จํานวน ๑๖ พรรค เพื่อทําสัตยาบันการปฏิรูป
การเมืองรวมกัน นอกจากพรรคการเมืองแลวยังมีผูสื่อขาวเขารวมจํานวนมาก หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไมไดกลาวในที่ประชุมถึงเรื่องงบประมาณที่จะชวยสนับสนุนในการเลือกตั้งแตอยางใด
(๒) ประเด็นเรื่องที่นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จ
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐาน
ในการสมัครรับเลือกตั้ง นั้น ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ มี ๓ ประเภท
ไดแ ก (๑) สมาชิก ตามขอบังคับพรรค ขอ ๑๐ คือ สมาชิกสามัญ ไดแ ก บุคคลที่ยื่น ใบสมัค ร
ตามขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติเปนสมาชิกพรรคได (๒) สมาชิกตาม
ขอบังคับพรรค ขอ ๑๑ คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก สมาชิกที่เปนผูกอตั้งพรรค และบุคคลซึ่งพรรค
เลือกมาเปนสมาชิก หมายถึงสมาชิกที่ปรับแทนตําแหนงที่มีอยู จึงไมเปนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เพียงปรับเขาและออก (๓) สมาชิกตามขอบังคับพรรคขอ ๑๒ คือ สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลที่ยื่น
ใบสมัคร และคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบได โดยไมตองเสียคาบํารุง
ผูถูกรองที่ ๓ ยืนยันวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน รวม ๑๒๖ คนนัน้
มีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) ทุกคน โดยผูถ กู รองที่ ๓ ไดรบั เปนสมาชิก
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ในคราวประชุมพรรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการประชุมรับสมัคร
ปรับปรุงสมาชิกกิตติมศักดิ์ จํานวน ๑๙๑ คน และในการประชุมพรรค ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๒๕ คน ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ มีใ บสมัครสมาชิกของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ดังกลาวเปนหลักฐาน แตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเพียง ๑๐ คน แบบบัญชีรายชื่อจํานวน
๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๕ คน สวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งอีก ๑๑๖ คน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมประกาศรายชื่อใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งเห็นวา ผูสมัครดังกลาวไมไดเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ เพราะไมมีรายชื่อปรากฏ
ในรายงานสมาชิกเพิ่มหรือลด ในรอบป ๒๕๔๘ (แบบ ท.พ. ๖ และ ท.พ. ๗) ของผูถูกรองที่ ๓
ซึ่งในรายงานดังกลาวผูถูกรองที่ ๓ รายงานเพียงวา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถูกรองที่ ๓
มีสมาชิกจํานวน ๒๙,๓๐๖ คน ในรอบปที่ผานมาคือ ป ๒๕๔๘ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูถูกรองที่ ๓ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวน ๗๐๐ คน และมีสมาชิกลดลงจํานวน ๓๑ คน และมีสมาชิก
รวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๕ คน เหตุที่ไมมีรายชื่อผูสมัครดังกลาวในรายงานสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบ
ป ๒๕๔๘ ของผูถูกรองที่ ๓ เนื่องจากสมาชิกของผูถูกรองที่ ๓ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน ๑๒๖ คน
เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เปนการปรับคนใหมเขามาแทนคนเกาที่ตองปรับออกไป ผูถูกรองที่ ๓ จึงไมได
แจงรายชื่อสมาชิกที่ลงสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวเปนสมาชิกเพิ่มหรือลดในรอบป ซึ่งเปนการดําเนินการ
ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมมีรายชื่อ
บุคคลดังกลาว ผูถูกรองที่ ๓ เพียงแตจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไวตามที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ กําหนดไว และผูถูกรองที่ ๓ ก็เคย
ดําเนินการเชนเดียวกันมาแลวในการเลือกตั้งในคราววันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ดังนั้น การออกหนังสือ
รับรองใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ
เพื่อใหผูสมัครนําไปใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง จึงกระทําไปดวยความถูกตองและเปนจริง
ผูถูกรองที่ ๓ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คํารองที่สาม ผูรองยื่นคํารอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติม
คํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สรุปความไดวา
พรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๔๑ และมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน โดยมีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค
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เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือพรอมหลักฐานเพื่อ ขอใหผูรอ งพิจ ารณาดํา เนิน การ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เนื่องจากพลเอก
ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล กรรมการบริหารพรรคระดับสูงของ
ผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะผูแทนผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปน ภัยตอ
ความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรีย บรอ ยหรือ ศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาไดความวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
วา มีการสมคบระหวางผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ เจาหนาที่พรรคการเมืองอื่น และเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงขอมูลทะเบียนสมาชิกพรรค โดยวาจางพรรคเล็กใหลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ แขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการและรายงาน
ผลการสืบสวนสอบสวนตอนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาขอเท็จจริง พยานหลักฐานและพฤติการณประกอบความเห็น
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นพองดวย โดยเชื่อวา การกระทําของพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์เปน การกระทําในฐานะเปนตัวแทนของผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีลักษณะเปน
การเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
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พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) จึงไดสงพยานหลักฐานพรอมสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง
เพื่อใหผูรองพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ตอไป
ผูรองพิจารณาขอเท็จจริงจากหลักฐานที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสงมาแลว เห็นวา เมื่อระหวาง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลาที่พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ ปรากฏขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานวา
กรณีผูถูกรองที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไดแจงตอนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ วา จะชวยคาใชจายในการลงสมัคร
ทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ
ตอมาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งผูดํารงตําแหนงในขณะนั้นคือ พลเอก ธรรมรักษ และพลโท
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
และเปนนายทหารคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษไดมอบเงินคาใชจาย จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใหแก
นางฐัติมา ภาวะลี สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ และเปนผูประสานงานของผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขัน กับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวแลว
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ตอมาระหวางวันที่ ๕ ถึง ๗
มีน าคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให แ กน างฐัติมาเพื่อเป น
คาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ในเขตจังหวัดภาคใตเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน และ
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์มอบเงิน จํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท ใหแกนางฐัตมิ าอีกเพือ่
เปนคาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ รวมเงินที่นางฐัติมาไดรับจากพลเอก ไตรรงค
และพลโท ผดุงศักดิ์ ทั้ง ๓ ครั้ง เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
กรณีผูถูกรองที่ ๒ พลเอก ธรรมรักษ รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งบุคคลทั้งสองเปนกรรมการบริหารพรรคระดับสูงของผูถูกรองที่ ๑ รวมกันใหเงิน
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สนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง แขงขันกับ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของ
ผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครเพียงคนเดียวแลวไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข และนายธีรชัยหรือตอย
จุลพัฒน คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษเปนตัวแทนติดตอมอบเงินใหนายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หลายครั้ง โดยเริ่มติดตอที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหตัดตอขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ กรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวัน และมอบเงินคาใชจายใหสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ไปสมัครรับเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครของ
ผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีได
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิออกเสียงในเขตนั้น โดยพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
รวมกับนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย มอบเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายชวการที่กระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อนําเงินจํานวนดังกลาวไปให นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการนําสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตอมาวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีซึ่งเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษนําเงินไปใหนายชวการนับใสซอง ซองละ
๒๐,๐๐๐ บาท และมอบใหผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๓๓ ซอง ที่เหลือ
แบงกันในผูรวมงาน และตอมาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีมอบเงิน จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ใหแก
นายชวการเพื่อนําไปใหนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ นําไปเปนคาใชจา ย
ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๗ คน โดยมีหลักฐาน
การสงสําเนาใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหนายชวการ
นําไปรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจากพลเอก ธรรมรักษตามที่ไดตกลงกันไว แตปรากฏวา นายชวการและ
นายสุขสันตไมไดรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจึงไปแจงขอมูลแกนายสุเทพผูรองเรียนในกรณีนี้ และในชวง
วันที่ ๖ และ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงิน
ตามที่ไดกลาวแลว นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอร
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมกันตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒
ที่ไมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบเกาสิบวันตามที่กฎหมาย
กําหนด ดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก ใชเลขที่และวันรับสมัครของสมาชิกพรรคคนเดิม
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แลวนําชื่อและชื่อสกุลของสมาชิกคนใหม ใสแทนชื่อและชื่อสกุลสมาชิกคนเดิมที่เรียกวา การตัดตอ
พันธุกรรม ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๖๑ คน และในจํานวนนี้มี ๒๑ คน ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในนามของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งรองทุกขดําเนินคดีแกนายอมรวิทยและผูรวมกระทําผิดทุกคนแลว
ผูรองเห็นวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ซึ่งเปนกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๑ โดยรวมกันใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒
และผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับ
ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และรวมกันสนับสนุนใหมีการตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของ
ผูถูกรองที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน อันเปนการชวยเหลือและสนับสนุน
ใหมีการปลอมเอกสาร การกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอ
ความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรีย บรอ ยหรือ ศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ผูรองเห็นสมควรยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ผูรอ งจึง ขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญ พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย โดยอาศัย บทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕
มาตรา ๓๒๗ และมาตรา ๓๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และมาตรา ๖๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔
และมาตรา ๑๐๐ ขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
ตอมา ผูรองยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง สรุปไดวา เนื่องจากไดมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ถูกสั่งใหยุบพรรคการเมืองเปนเวลาหาป ผูรองจึงขอแกไขเพิ่มเติมคําขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
และขอใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง
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ใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ดวย
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และคําชี้แจง
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สรุปคําชี้แจงแกขอกลาวหาไดดังนี้
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
(๑) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยึดอํานาจการปกครองประเทศ
และออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญจึงยอมสิน้ สุดลงไปดวย
โดยอัตโนมัติ บรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญยอมยุติลงไปดวยเชนกัน แมภายหลัง
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕
วรรคสี่ บัญญัติใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ก็ไมมีผลให
อรรถคดีที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญและยุติลงไปแลว กลับมาอยูในอํานาจพิจารณาของคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคํารองของผูรอง การถายโอน
อรรถคดีและอํานาจดังกลาวไมมีความถูกตองชอบธรรม ลิดรอนสิทธิของผูถูกรองที่ ๑ ไมชอบดวยหลัก
นิติธรรมและมีลักษณะเลือกปฏิบัติเปนการตั้งองคกรซึ่งมิใชศาลขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งหรือมี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ ไมเปนไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่วา
การจัดตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือมีขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นจะกระทํามิได คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
จึงไมมีความชอบธรรมและไมมีอํานาจพิจารณาคดีของผูถูกรองที่ ๑ นอกจากนี้ ในการพิจารณาวินิจฉัย
คดียุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐ ธรรมนูญซึ่งเปน องคกรที่ใ ชอํานาจตุลาการ แตตามรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มิไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใชอํานาจตุลาการ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงไมอาจปฏิบัติหนาที่แทนศาลรัฐธรรมนูญได เพราะขัดกับหลักนิติรัฐอันเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไปในอารยประเทศ ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ศาลตองกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
และผูพิพากษาหรือตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งเปนหลักประกันแกผูมีอรรถคดี
ทั้งปวงวาจะไดรับความเปนธรรม ไมมีผูใดมาสั่งหรือชี้นําผูพิพากษาหรือตุลาการได แตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมไดบัญญัติใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
กระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และไมไดรับรองใหตุลาการรัฐธรรมนูญมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ประกอบกับในอดีตที่ผานมาไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดกําหนดใหองคกรอื่นที่ไมใชศาล
มีหรือใชอํานาจตุลาการ โดยเฉพาะอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง
เปนอํานาจของศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการมาโดยตลอด โดยจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘ ที่ใหศาลฎีกาพิจารณาและมีคําสั่งคดีที่อธิบดีกรมอัยการ
ขอใหยุบเลิกพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ที่ใ หศ าลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาและมีคําสั่งกรณีที่อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคการเมือง
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ ที่กําหนด
ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีและใชอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกําหนดใหบรรดาอรรถคดี
หรือการใดที่อยูระหวางดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูใน
อํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนการกําหนดอํานาจและถายโอนอํานาจ
หนาที่ที่ขัดตอหลักนิติรัฐ อีกทั้งยังเปนการขัดตอหลักการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่ผานมา และขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เนื่องจากนายสุเทพซึ่งเปน
เลขาธิการพรรคประชาธิปตยไมเปนผูเสียหายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน
สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ เพราะพรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัครลงสมัคร
รับเลือกตั้ง และนายสุเทพไมมีสวนรูเห็นในการกระทําดังกลาว นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจ
สืบสวนสอบสวนคํารองเรียนของนายสุเทพได
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(๓) การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐
และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชอบดวย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
และวรรคสาม เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตาม
คํารองเรียนของนายสุเทพ ที่มีนายนาม ยิ้มแยม เปนประธาน ไมเคยแจงขอกลาวหา ผูถูกรองที่ ๑ เพื่อให
ชี้แจงขอเท็จจริง หรือแมแตแจงพลเอก ธรรมรักษหรือนายพงษศักดิ์ใหชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน
ทั้งที่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙ กําหนดใหเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน
เรียกผูถูกรองเรียนมาเพื่อ แจงและอธิบายขอรองเรียน พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายให
ผูถูกรองเรียนทราบ โดยการแจงผูถูกรองเรียนดังกลาวตองทําเปนหนังสือ แตประธานคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงรับฟงเฉพาะพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปตยจัดทําและนําไปมอบให
ฝายเดียว แลวสรุปความเห็นเสนอประธานกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มิไดใหโอกาสพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๐ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งไมใหโอกาส ผูถูกรองที่ ๑ มาใหถอยคํา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งที่ประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเคยใหความเห็น
ตอประธานกรรมการการเลือกตั้งปรากฏตามบันทึกขอความ ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ วา
ตองใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสผูถูกรอง
ที่ ๑ ไปใหถอยคํา ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ สวนที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ไปให
ถอยคําแลวนั้น บุคคลทั้งสองไมใชหัวหนาพรรค ไมไดเปนผูแทนของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และที่บุคคล
ทั้งสองไปใหถอยคําเนื่องจากไดรับเชิญไปในฐานะพยาน ไมใชในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๑ กรณีนี้
จึงถือไมไดวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใ หโอกาสผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองแลว และการใหสมั ภาษณ
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ตอสื่อมวลชนของพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ไมถือวาเปนการใหถอยคําตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง สวนที่ผูรองอางขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๔ และขอ ๑๙ วาผูถูกรองที่ ๑ มีสิทธิยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวัน
ตอศาลรัฐธรรมนูญได และมีสิทธิอางบุคคลหรือหลักฐานอื่นเปนพยานหลักฐานรวมทั้งมีสิทธิตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของไดนั้น ขอกําหนดดังกลาวเปนขั้นตอนในการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนคนละเรื่องและคนละขั้นตอนกับการที่ตองดําเนินการในชั้นสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ วรรคสอง นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไมทําคําวินิจฉัยชี้ขาดคํารองเรียนเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม แมวาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จะใชคําวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียน” แตที่จะปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ไดนั้น ก็ตอเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตองมีมติวา ผูถูกรองที่ ๑ มีความผิดตามมาตรา ๖๖ เสียกอน เพราะคําวา “เมื่อปรากฏตอ
นายทะเบียน” มิใชเปนการใหอํานาจแกนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาวินิจฉัยไดเอง เมื่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองมิไดดําเนินการตามขั้น ตอนตามที่กฎหมายกําหนดใหถูกตองครบถวน นายทะเบียน
พรรคการเมือ งจึงไมม ีอํา นาจแจง เรื่อ งใหผูรองดํา เนิน การยื่น คํา รอ งขอใหยุบ พรรคผูถูก รอ งที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ได และผูรอง
ไมอาจยื่นคํารองเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
(๔) การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวย เนื่องจากเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๔๐ สิ้ น สุ ดลง ส งผลให บรรดากฎหมายประกอบรั ฐธรรมนู ญทุ กฉบั บซึ่ งรวมถึ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนอันสิ้นสุดลงดวย ซึ่งตอมาคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขชี้แจงวา พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกทั้งหมด ทั้งนี้ ตามคําชี้แ จงของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๔๙ เมื่อการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาและนํามาเปน คํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
เปนการกระทําที่อาศัยเหตุอันเกิดจากการกระทําตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และเหตุแหงการยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ตองยุติและสิ้นสุดลงดวย
แมตอมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป แตประกาศฉบับดังกลาวคงมีผลเพียงเพื่อใหพรรคการเมืองยังคงสภาพ
อยูตอไปเทานั้น และแมตอมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๗ วา การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิไดกระทบ
กระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังใหมีผลใชบังคับ
ตอไปจนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกก็ตาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็มีผลใชบังคับใหมเริ่มตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่ประกาศ
ฉบับที่ ๒๗ ไดประกาศเปนตนไป และจะนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน ฐานในการดําเนิน คดีซึ่งมูลคดีเกิดขึ้น กอ นวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๔๙ ไมไ ด
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัตใิ หมผี ลใชบงั คับ
ตอไป การกระทําที่ผูรองกลาวหา ผูถูกรองที่ ๑ ในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมเปนความผิดอีกตอไป
การกระทําตามที่ผูรองอางมาเปนเหตุเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งอาศัยมูลเหตุที่เกิดจากการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อกฎหมายยกเลิกไป ยอมมีผลใหการกระทําที่ผูรองนํามาเปนเหตุ
ยื่นคํารองในครั้งนี้ยุติและสิ้นสุดลงดวย
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เนื่องจากพรรคการเมืองเปนกลุมบุคคลที่มีแนวความคิดและอุดมการณทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมสอดคลองกันไดรวมตัวเขาดวยกันเพื่อจะนําแนวความคิดนั้นมากําหนดเปนนโยบาย
และนําไปบริหารหรือตรวจสอบการบริหารประเทศตามอุดมการณของกลุมบุคคลนั้นตามวิถีทางประชาธิปไตย
พรรคการเมืองจึงเปนสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงใหความคุมครองแกพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้น
และไมตองการใหมีการยุบพรรคไดโดยงายแมในกรณีที่พรรคการเมืองไมสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสงสมัครแลวแตไมมีสมาชิกของพรรคไดรับเลือกตั้ง ก็ไมเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
การยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรองไว จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แตเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว คงมีแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง เทานั้น ดังนั้น การจะยุบพรรคการเมืองไดจึงตองเปน ไปตามเหตุม าตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง
ที่วาการที่บุคคลใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) บัญญัติไวสอดคลองกับมาตรา ๖๓ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติการกระทําของพรรคการเมืองที่อาจถูกยุบ
เพิ่มเติมไวถึง ๔ เหตุ โดยการเพิ่มเหตุตามมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งผูรองอาศัยเหตุตาม (๓)
มารองใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดวย จึงเปนการกําหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญกําหนดและเปนบทบัญญัติเกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนบทบัญญัตทิ เี่ กินความจําเปน
และกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ รับรองไว อีกทั้งเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไว เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองเปนการจํากัด
เสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองที่มาตรา ๔๗ รับรองไว ซึ่งจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายมาจํา กัด เสรีภ าพในการรวมตัว กัน จัด ตั้งเปน พรรคการเมือ งตามมาตรา ๔๗
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติไววา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายนั้นดวย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง อีกดวย
เปนอันใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ บัญญัติ
หลักเกณฑการดําเนินการวา เมื่อปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
ไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมหลักฐาน ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยนื่ คํารอง
เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวนั้น มีลักษณะเปนหลักเกณฑการดําเนินการที่ขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ เพราะถาพรรคการเมือง
กระทําการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
ซึ่งเปนการกระทําเดียวกับการกระทําตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง คือใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดไมมีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
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พรรคการเมืองที่กระทําการดังกลาว อัยการสูงสุดมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง เทานั้น และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ไดตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ จึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดกระบวนการเพื่อไปสูการยุบพรรคการเมืองที่แตกตางจากรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งที่เหตุในการยุบนั้นเปนเหตุแบบเดียวกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
(๗) ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารอง ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจาก
การกระทําตามขอกลาวหาของผูรอง หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดเปนผูกระทําและไมไดมอบหมาย
เปนหนังสือใหกรรมการบริหารพรรคกระทํา อีกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ไมไดมีมติ
ใหผูถูกกลาวหากระทําการตามคํารองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ กําหนดไว กรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการแทนผูถ กู รอง
ที่ ๑ โดยลําพังไมได จึงไมถือวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เพราะการที่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง
จะดําเนินการในนามของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อจัดการนอกเหนือจากที่ตนมีหนาทีร่ บั ผิดชอบนัน้ ไมอาจกระทําได
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งมีคาใชจายและตองผานขั้นตอนอยางเปนระบบ ซึ่งพลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ แตอยางใด อีกทั้งผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยทราบมากอน ไมเคยมอบหมาย ไมเคยใช
และไมเคยสนับสนุนใหบุคคลทั้งสองหรือบุคคลอื่นใดกระทําการตามที่ผูรองกลาวอางแตประการใด
หากบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหาก็เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลทั้งสอง ไมถือวาเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๑ แตอยางใด การยุบพรรคการเมืองเปนการทําใหสภาพความเปนบุคคลของพรรคการเมือง
ตามกฎหมายสิ้นสุดลง ทําใหสมาชิกภาพของมวลสมาชิกสิ้นสุดลง จึงเทียบไดกับเปนการลงโทษประหารชีวิต
ในทางอาญา การวินิจฉัยและตีความจึงตองตีความกฎหมายโดยเครงครัด ไมควรตีความในการขยายความ
เพื่อลงโทษพรรคผูถูกรองที่ ๑ การกระทําของกรรมการบริหารพรรคมิใชเปนการกระทําของพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งกรณีที่จะใหถือวาเปนการกระทําของพรรคการเมืองและถือวาพรรคการเมืองนั้น
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กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา เปนการกระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือ
รูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ดังนั้น การกระทําของกรรมการบริหารพรรคอันจะถือไดวาเปน
การกระทําของพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคผูนั้นตองเปนหัวหนาพรรคการเมืองเทานั้น ทั้งนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังไดแยกการกระทําของ
หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่เปนความผิดและตองรับโทษ
แยกตา งหากจากการกระทํา ของพรรคการเมือง กลา วคือ การกระทําของหัวหนา พรรคการเมือ ง
ตามมาตรา ๗๖ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ หรือการกระทํา
ของกรรมการบริหารพรรค ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๔ ซึ่งเปน ไปตามหลักกฎหมายทั่วไปวา
ผูใดกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ ถาไมไดกระทําความผิดผูนั้นไมตองรับโทษและไมตองรับโทษจาก
การกระทําของผูอื่น การกระทําที่ผูรองอางเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนหัวหนาพรรคของผูถูกรองที่ ๑ ในขณะทีม่ กี ารยืน่ คํารองนีเ้ ปนตัวการ
สนับสนุน หรือสงเสริม รูเห็นเปนใจ ใหบุคคลทั้งสองที่ถูกกลาวหาไปกระทําตามคํารองแตอยางใดทั้งสิ้น
(๘) การกระทําของผูถูก รองที่ ๑ ไมเขา หลักเกณฑที่อาจมีคํา สั่งยุบ พรรคผูถูก รองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
ไดเนื่องจากคําวา “ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) หมายถึง
การกระทําเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสิ้น สุดลง
แลวใชการปกครองอยางอื่น สวนคําวา “เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้” หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยผูที่ไดอํานาจนั้นมาจะเปนผูที่สามารถควบคุมใชอํานาจดังกลาว
ดังเชนการยึดอํานาจปฏิวัติ หรือรัฐประหารของคณะบุคคลที่เรียกตัวเองวา “คณะปฏิวัติ” สวนการกระทํา
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๓) บัญญัติเปนเหตุ
ยุบพรรค คือ กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น ซึ่งกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖
(๓) เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
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ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕
ดัง นั้น การกระทํา การเปลี่ย นแปลงขอ มูล สมาชิก พรรคการเมือ ง หรือ การใหเ งิน สนับ สนุน แก
พรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามคํารองซึ่งเปนเพียงการฝาฝนกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งหรือกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง จึงไมถือเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เพราะความรายแรง
ของกระทําถึงขนาดที่สมควรจะยุบพรรคการเมืองนั้นเสียก็คือ การกระทําการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึด
อํานาจปกครองประเทศโดยใชกําลัง ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และไมไดเปน
การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน เนื่องจากการกระทําการใดอันเปนเพียงการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง แมอาจจะถือวา
เปนความผิดทางอาญา แตไมเคยปรากฏหรือเคยมีคําวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา การกระทําเชนนั้น
เปน ภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือกระทําการอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด โดยเหตุนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ ที่บัญญัติไววา หัวหนาพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดใหพรรคการเมืองกระทําการใดฝาฝนนโยบายพรรคการเมืองหรือ
ขอบังคับพรรคการเมืองอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แตลักษณะการกระทํายังไมรุนแรงจนเปนสาเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ ใหนายทะเบียน
มีอํานาจเตือนเปนหนังสือ ถาไมปฏิบัติตามคําเตือนของนายทะเบียน ใหมีอํานาจยื่น คํารองเพื่อ ให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทําดังกลาว หรือใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได และผูน นั้ ไมมสี ทิ ธิเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองอีก เวนแตจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง แสดงใหเห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดระดับความรุนแรงของ
การกระทําของพรรคการเมือง และผูบริหารพรรคการเมืองไวเปนลําดับขั้นเพือ่ ปองกันมิใหยกเหตุอนั เปน
การกระทําผิดเล็กนอยขึ้นอางเพื่อใหยุบพรรคการเมือง เพราะหากพรรคการเมืองถูกยุบไดโดยงายเนื่องจาก
การกระทําของผูบริหารพรรคบางคน ยอมมีผลกระทบอยางมากตอสมาชิกของพรรคการเมืองผูซึ่งไมมี
สวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําของกรรมการบริหารพรรคนั้นเลย
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(๙) กรณีมีเหตุที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสาม มิไดเปนบทบังคับเด็ดขาดใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ในทุกกรณี เพียงแตบัญญัติวา “....ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ....” และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติไวทํานองเดียวกัน วา
“เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง...”
จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวาแมพรรคการเมืองจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเขาขายที่จะถูกยุบพรรค
ไดก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคหรือไมยุบก็ได ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๗ ที่กําหนดความรุนแรงตามลักษณะของการกระทําไวในหลายระดับ หากไมรุนแรงถึงขั้น
เปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ อาจจะใชมาตรการเพียงการเตือน หรือมีอํานาจสั่งให
ระงับหรือจัดการแกไขการกระทําตามที่กลาวหา หรือใหหัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนง นั้น ยอมแสดงใหเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจ
ที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได และกรณีของผูถูกรองที่ ๑ มีเหตุที่ไมสมควร
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ สามารถแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาตั้งแต
เขาทําหนาที่รัฐบาลเปนผลสําเร็จ และกระทําตามนโยบายที่เปนผลดีตอประเทศชาติมากมาย จนเปนที่นิยม
ของประชาชนสวนใหญ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถ กู รองที่ ๑
ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน และเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๓๗๗ คน จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเปนครั้งแรก นอกจากนี้
ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะเกิด
ผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรคเหลานั้น ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ ทั้งหากมีคําสั่งใหยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการเมืองไทย
ซึ่งสงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
(๑๐) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใชบังคับกับเหตุยุบพรรคตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เพื่อเปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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ของกรรมการบริหารพรรคไมได เพราะเหตุยุบพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) คือ พรรคการเมือง “กระทําการ” อยางใด
อยางหนึ่งตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ (๑) หรือ (๓) แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
ที่กําหนดวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด
เพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นมีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบ
พรรคการเมือง” เห็น วา “การกระทํา ตองห าม” ตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญว าดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ระบุในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ คือ “หามกระทําการ” ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๔) เทานั้น สวนมาตรา ๖๖ (๑)
(๒) และ (๓) เปนบทบัญญัติให “การกระทําการ” ซึ่งไมใชขออางที่ผูรองอางเปนเหตุยบุ พรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ผูรองจึงนําประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ มาใชบังคับกับคดีนี้ไมได
(๑๑) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไมมีผลใชบังคับยอนหลังกับการกระทํา
อันเปนเหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได เนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เพิ่มเติมบทกําหนดโทษเพิ่ม ขึ้น นอกเหนือจาก
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๙ กําหนดไวแตเดิม
โดยการใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดหาป จึงเปนการตราและ
ยกเลิกกฎหมายที่ปราศจากความชอบธรรม อันยอนหลังเปนผลรายแกบุคคลที่เปนกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งขัดตอหลักนิติรัฐ เปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ไมเปนไปตามหลักกฎหมาย
ที่อารยประเทศทั่วโลกที่เจริญแลวยึดถือปฏิบัติ ขัดตอหลักสากลทางอาญา ไมเปนไปตามประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเปน การลิดรอนสิทธิที่ผูถูกรองที่ ๑ ตามที่รัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รับรองไววา ใหศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรศาล และ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากพระมหากษัตริย และเปนผูใชอํานาจตุลาการ
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กระทําในพระปรมาภิไธยนั้น เปนผูพิจารณาวินิจฉัยคดีของผูรอง การถายโอนอํานาจมาเปนของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญอันเปนองคกรที่มิใชศาล จึงเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แมวาการให “เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง” จะมิใช “โทษทางอาญา” แตผูถูกรองที่ ๑ ก็เห็นวา “สิทธิเลือกตั้ง” เปนสิทธิเสรีภาพ
ที่บรรดาชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓ ก็ยังใหการคุมครองอยู ดังนั้น การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในการใชสิทธิทางการเมืองซึ่งเปนโทษทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท ดังนั้น
การกระทําใดที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ กําหนดโทษไวในมาตรา ๖๙ ใหผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่ตองยุบไปจะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวม
ในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมได ทั้งนี้ ภายในกําหนดหาปนับแตวัน ที่
พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ซึ่งเปนการกําหนดโทษทางการเมืองสําหรับผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองที่ตองยุบพรรคการเมือง หากตีความวาประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฉบับดังกลาวที่เพิ่มบทกําหนดโทษใหมีผลยอนหลัง
จะขัดหลักนิติรัฐที่หามตรากฎหมายยอนหลังอันเปนผลรายแกบุคคลทั้งในกรณีโทษทางอาญาและในกรณีอื่น
ที่ไมใชโทษทางอาญาดวย เพราะบุคคลก็ไมอาจเชื่อมั่นในการใชอํานาจรัฐ ดังนั้น ถาพรรคการเมืองถูกยุบ
เพราะไมดําเนินการตามมาตรา ๖๖ ผูเคยดํารงตําแหนงผูบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะไดรับโทษ
เพียงเทาที่บญ
ั ญัติในมาตรา ๖๙ เทานั้น นอกจากนี้ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง
เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว โดยนัย
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จึงทําใหหลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในกฎหมายดังกลาว
สิ้นผลใชบังคับไปดวย การกระทําใดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญ ญัติใ หเ ปน เหตุรอ งขอใหยุบพรรคการเมืองจึง ไมส ามารถนํา มาใชภ ายหลัง ที่มี
การประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ไดอีกตอไป จนกระทั่งถึงวันที่ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมีผ ลใชบังคับตอไป แตอยางไรก็ดี
ประกาศคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัต ริยท รงเปน ประมุข
ฉบับดังกลาวก็ไมไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มีผลใชบังคับยอนหลัง ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงใชบังคับเฉพาะกับการกระทําที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ คือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
เปนตนไปเทานั้น แตเหตุที่ผูรองอางขอใหสั่งยุบพรรคเกิดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ผูรองจึงไมสามารถอางการกระทําที่เกิดขึ้นกอนมาเปนเหตุขอใหสงั่ ใหยบุ พรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ได
(๑๒) การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุลาออกจากตําแหนงแลวกอนวันที่
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไมสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวได เนื่องจากภายหลังจากที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในชวงตนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ มีกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ลาออกจากตําแหนง โดยหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๔๙ ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขอ ๕๕ (๒) ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแลว และ
ผูถูกรองที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของนายทะเบียนพรรคการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การพนจากตําแหนงของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
จึงสมบูรณในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ และจนถึงบัดนี้ผูถูกรองที่ ๑ ยังไมไดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
เนื่องจากพรรคการเมืองยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการทางการเมืองตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
คําชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นขอเท็จจริง ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา ผูถูกรองที่ ๑ และกรรมการ
บริหารพรรคทั้งสองคนไมไดกระทําการตามที่ผูรองกลาวหา โดยสรุปไดดังนี้
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(๑) ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ หากมีการเปลีย่ นแปลง
ขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ จริง ก็ไมใชการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ แตเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๒ เอง โดยผูถูกรองที่ ๑ และ
กรรมการบริหารพรรคไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับการกระทําดังกลาวแตอยางใด ซึ่งการที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ สงผูสมัครลงสมัครทุกเขตนั้นไมไดหมายความวาจะไดรับเลือกตั้งทุกเขต เพราะในบางเขตซึง่ สวนมาก
เปนเขตเลือกตั้งในภาคใต พรรคการเมืองรวมฝายคานมีคะแนนนิยมดีกวา เมื่อพรรคการเมืองรวมฝายคาน
ประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคอื่นซึ่งลงสมัคร
แขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ จึงมีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งสูง แตอยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) บัญญัติใหผูมีสิทธิสมัครตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองแตเพียง
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน จึงเปนเหตุจูงใจใหพรรคการเมือง
บางพรรคทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของตนดวยการถอดชื่อสมาชิกเดิมออกแลวนําชื่อผูที่
จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหมเขาแทน ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้วิธีการดังกลาวมิไดเพิ่งกระทําในคราวนี้เปนครั้งแรก ในการสืบสวนสอบสวน
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง พยานบางปากใหการวา เคยดําเนินการเชนนีม้ ากอนแลว
ในคราวเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวา กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ผูใดเขาไปเกี่ยวของกับ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ แตอยางใด ตามคํารองที่อางวา มีการติดตอจะให
นายอมรวิทย เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลสมาชิกของผูถูกรอง
ที่ ๒ ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตนายชวการใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงวา เพิ่งพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายชวการเพิ่งรูจักกับนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่
นายชวการอางวา ไปชี้แจงเรื่องการตัดตอพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ตอพลเอก ธรรมรักษ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงรับฟงไมไดวา พลเอก ธรรมรักษ หรือ
นายพงษศักดิ์มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูรองอาง
สวนที่นายสุขสันตใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลา ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นําแผนบันทึกขอมูลจากเจาหนาทีส่ าํ นักงาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการการเลือกตั้งมาใหนายสุขสันต โดยมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรค
ในแผนบันทึกขอมูลที่โรงแรมกานตมณี แลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผนบันทึกขอมูลไปคืนเจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒ นาฬิกา นั้น ขัดแยงกับรายงาน
การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่ระบุวัน เวลา ครั้งสุดทายที่มีการบันทึก
ในฐานขอมูลสมาชิกของผูถูกรองที่ ๒ คือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขอเท็จจริง
ดังกลาวจึงเชื่อถือไมได
(๒) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยง
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ผูถูกรองที่ ๑ หรือกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ไมไดจายเงินสนับสนุนผูถูกรองที่ ๒ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่ผูรองฟงขอเท็จจริงจากคําใหการของนายชวการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรี นายธีรชัย
และนายทวี พาไปพบพลเอก ธรรมรักษ ณ ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อพูดเรื่องตัดตอพันธุกรรม
ซึ่งขัดกับคําใหการของนายพงษศรี นายธีรชัย และนายทวี ที่ยืนยันวา ในวันนั้นบุคคลทั้งสี่ไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษและไมไดขึ้นไปที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่
๓ มีน าคม ๒๕๔๙ นายชวการใหการขัดกับนายธีรชัยและนายทวีที่ยืนยันวา วัน ดังกลาวไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษและไมไดรับเงินตามที่กลาวอางแตอยางใด เพราะพลเอก ธรรมรักษไมจําเปนตองเรียก
นายชวการใหไปรับเงินเพียงจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ที่กระทรวงกลาโหม และไมมีเหตุผลที่ตองจายเงิน
ดวยตนเอง สวนภาพที่นายสุเทพนําเสนอตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงนั้น เปนภาพ
ที่มีการตัดตอลําดับภาพขึ้นใหม และจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการ ถาจะมีการสนับสนุนเงิน
เปนคาใชจายในการสมัครแกผูถูกรองที่ ๒ นาจะสนับสนุนเฉพาะการสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตัง้ เทานัน้ แตนายชวการ
กลับอางวา เงินที่ไดรับจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้นเปนคาใชจายของผูส มัคร
แบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๒ จึงขัดกับเหตุผลที่ผูรองอางวา ผูถูกรองที่ ๑ วาจางพรรคเล็กใหสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่คาดวาจะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ นายทวีก็เปนเพียงผูสื่อขาวอิสระที่เคยเอาขาวสถานการณทางภาคใตไปใหพลเอก ธรรมรักษ
เทานั้น มิไดเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษแตอยางใด สําหรับเหตุการณที่โรงแรมกานตมณี เมื่อวันที่
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๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการวา นายชวการกับพวก รวมกันนับเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท
ที่นายทวีกับพวกนํามาใหใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท แลว นายธีรชัยมอบใหแกผูสมัครรวม ๓๘ ซอง
ขัดกับคําใหการของนายทวีและนายพงษศรีที่ยืนยันวา ไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวมอบใหแกนายชวการ
ทั้งไมปรากฏวาเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากผูใด อีกทั้งจํานวนเงินที่อางมีความไมสอดคลองกับจํานวน
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีเพียง ๓๑ คน ประกอบกับคําใหการของ
ผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ เชน นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ
และพันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ไมมีผูใดใหการวาไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่โรงแรมกานตมณี
นอกจากนี้ที่นายชวการใหการวา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีนําเงินไปมอบใหนายชวการ
จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท นําไปใหนายสุขสันตเพื่อเปนคาสมัครของผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ทีจ่ ะลงสมัคร
ที่จังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน ก็ขัดกับคําใหการของนายทวีที่วา ไมมีเหตุที่
ตองนําเงินมาใหนายชวการซึ่งไมมีฐานะและตําแหนงหนาที่ในพรรคผูถูกรองที่ ๒ แทนที่จะมอบใหแก
นายบุญทวีศักดิ์ ซึ่งเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และเปนผูมีอํานาจในการสงคนลงสมัครโดยตรง
สวนเรื่องการโอนเงินเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม ในวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา เพื่อเปนคาสมัครผูสมัครของผูถูกรองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นอีก ๗ คน นั้น
วัน ดังกลาวเปน วัน สุดทายของการรับสมัครสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้ น
คําใหการของนายชวการและนายสุขสันตเปนเพียงการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น
(๓) ประเด็นเรื่องการจายเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๓ ในขอที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ในการประชุมของพรรคการเมืองที่อาคารวุฒสิ ภา เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ แจงตอ นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค
ผูถูก รอ งที่ ๓ วา จะชว ยคา ใชจายในการสง คนลงสมัค รรับ เลือ กตั้ง ทุก พรรค พรรคละประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยดูจากยอดจํานวนการสงผูสมัครมากนอยเปนสําคัญ นั้น ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยแจงหรือกลาววา จะชวยคาใชจายดังกลาวแกพรรคการเมืองใด และ
เปนไปไมไดที่จะแจงตอหัวหนาพรรคการเมืองจํานวนมากถึง ๑๕ พรรคที่รวมประชุมกันวา จะจายเงิน
ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับคําใหการของนายบุญอิทธิพลและนายณัฐพรหม นุสติ หัวหนาพรรคกฤชไทยมั่นคง
ที่วา พันตํารวจโท ทักษิณไมไดพูดเรื่องการสนับสนุนเงินใหแกพรรคการเมืองอื่นแตอยางใด สวนที่
นางฐัติมา ใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๔๙
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พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูใตบังคับบัญชาและเปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ
มอบเงินใหแกนางฐัติมารวม ๓ ครั้ง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปน คาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑
นั้น ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา นางฐัติมาเปนบุคคลที่นายสุเทพทั้งขมขู หลอกลวง จางวาน ใหคํามั่นสัญญา
เพื่อใหนางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อปรักปรําและใสรายพลเอก
ธรรมรักษซึ่งตอมา นางฐัติมาใหการตอพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วา คําใหการ
ชั้นคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และตามบันทึกที่ทําขึ้นที่พรรคประชาธิปตยนั้นเปนไป
ตามเอกสารที่นายสุเทพจัดเตรียมไวให โดยนายสุเทพเสนอเงินให จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะใหอีก
๗๐๐,๐๐๐ บาท พรอมเสนอตําแหนงทางการเมืองในพรรคประชาธิปตย รวมทั้งจะใหนางฐัติมาลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปตยในเขตกรุงเทพมหานครดวย คําใหการ
ของนางฐัติมา จึงรับฟงไมได
(๔) ผูถูกรองที่ ๑ เห็นวา ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองที่ ๑ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบบแบงเขตเลือกตั้งยอมจะไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวไดอยูแลว ไมจําเปนที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองจางผูถูกรองที่ ๒ หรือผูถูกรองที่ ๓ ใหสง
ผูสมัครเขาแขงขันกับผูสมัครของผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบตามที่
กฎหมายกําหนด ประกอบกับผูถูกรองที่ ๑ ไมไดประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓
สงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง และหากมีปญหาเกี่ยวกับการทําหนาที่ขององคกรกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไมครบ ๕๐๐ คน ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ขอกลาวหาของผูรองจึงขัดตอเหตุผล
และรับฟงไมได ประกอบกับมีพยานบุคคลที่เปนผูสมัครของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคยืนยันในชั้น
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ผูสมัครของพรรคทั้งสองจํานวนมากออกคาใชจายเอง
เพราะมีความมั่นใจวาจะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งคราวนี้เนื่องจากพรรคใหญ
ฝายคานไมสงคนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผูถูกรองที่ ๑ ขอใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ และคํารองแกไขเพิ่มเติมคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหคูกรณีนําพยานบุคคลเขาไตสวนตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐
ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ รวม ๑๔ นัด เปนพยานผูรอง จํานวน ๓๖ ปาก เขาไตสวน ๗ นัด
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พยานผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๓๐ ปาก ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๕ ปาก และผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๒ ปาก
รวม ๗ นัด
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว ขอเท็จจริงฟงไดในเบื้องตนวา ภายหลังที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๑ ผูถ กู รองทัง้ สาม
เปน พรรคการเมือ งที่ไ ดรับ การจดแจง จัด ตั้ง เปน พรรคการเมือ งจากนายทะเบีย นพรรคการเมือ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๕ ตามลําดับ ขณะเกิดเหตุ
คดีนี้ ผูถูกรองที่ ๑ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๑๑ คน โดยมี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกรองที่ ๒ มีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๑๙ คน โดยมีนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๔๘ และผูถูกรองที่ ๓ มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓ คน โดยมีนายบุญาบารมีภณหรือ
บุญอิทธิพล ชิณราช เปนหัวหนาพรรค ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลีย่ นแปลง
กรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และกอนเกิดเหตุมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแลว ๒ ครั้ง ครั้งแรก
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๔๘ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๒๐๐ คน รวม ๒๔๘ คน
ผูถูกรองที่ ๑ เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และครั้งที่สอง วันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน
๖๗ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๑๐ คน รวม ๓๗๗ คน ผูถูกรองที่ ๑ จัดตั้งรัฐบาลทีม่ าจาก
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และพันตํารวจโท ทักษิณไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงนายกรัฐ มนตรีเปน สมัยที่ ๒ สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ เพิ่ง สงผูส มัครเปน ครั้งแรก
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑ คน ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔ คน ไมมีผูสมัครพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และที่ ๓ คนใดไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตอมาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยุบสภาผูแทนราษฎรและกําหนดใหมีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม เปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคการเมือง
ฝายคานที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรรวม ๓ พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และ
พรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน
๑๐๐ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งครบทุกเขต จํานวน ๔๐๐ คน ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๑ คน ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ จํานวน ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๑๒๑ คน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปต ยกบั พวก
มีหนังสือคัดคานการประกาศรับรองผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตเลือกตั้งที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ ๘ และเขตเลือกตั้งที่ ๙ ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ รวม ๓ คน เนื่องจาก
ไมปรากฏชื่อบุคคลทั้งสามในแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา
(แบบ ท.พ.๖) ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘ ตอมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย รองเรียนตอ พลตํารวจเอก วาสนา เพิม่ ลาภ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวามีการสมคบกันระหวางผูบริหารของผูถูกรองที่ ๑
พรรคการเมืองอื่น และพนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคการเมือ งอื่น และวาจา งพรรคอื่น ใหล งสมัค รรับ เลือ กตั้งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร
ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูส มัครนัน้
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ พลตํารวจเอก วาสนา ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
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สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง (เพิ่มเติม) เมื่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเสนอรายงานผล
การสืบสวนสอบสวน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นวา
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ กระทําการฝาฝนมาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไดมีหนังสือสงพยาน
หลักฐานใหผูรองเพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ และอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญขอใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม รวม ๓ คํารอง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขายึด
อํานาจการปกครอง และมีประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลง
พรอมกับรัฐธรรมนูญ และตอมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ ใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเห็นสมควรวินิจฉัยปญหาตามคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองทั้งสาม
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ การสืบสวนสอบสวนของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง การยื่นคํารองของผูรอง และความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ผูรองนํามาเปนเหตุขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามกอน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑ มีวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดียุบพรรคการเมืองเปนอํานาจของศาล
ซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยมาโดยตลอด คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไมใชศาล และมิใชองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ทั้งเมื่อ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงแลว อํานาจหนาที่
และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนอันสิ้นสุดลง แมตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูใน
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อํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไมมีอํานาจพิจารณาคดีนี้เพราะขัดตอ
หลักนิติรัฐ
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใด
ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกา
เปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการ
รัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดย
วิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคน เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ”
มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติวา “บรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”
คดีนี้ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๔๙ ตอมาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขณะที่คดีนี้อยูระหวางผูถูกรองทั้งสามยื่นคําชี้แจงแกขอ กลาวหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขาทําการยึดอํานาจ
การปกครองประเทศ และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง และขอ ๒ ใหศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงเปน อัน สิ้น สุดลงตั้งแตเมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ แตตอมา
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนรองประธาน ผูพิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา
โดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนหาคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึง่ ไดรบั เลือก
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โดยที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับจํานวนสองคนเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ และ
ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม และมาตรา ๓๕ วรรคสี่
บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดังนี้ การที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหมีคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหบรรดาอรรถคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญ
กอนศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ไมวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเปนศาล
หรือองคกรที่ใ ชอํา นาจตุลาการหรือไมก็ตาม สว นที่ผูถูก รอ งที่ ๑ กลาวอา งวา แมรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนคดี
ที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ก็ไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพราะขัดตอหลักนิติรัฐนั้น เห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาและตุลาการที่มาจากศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อันเปนองคกรตุลาการที่ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยและมีความเปนอิสระ อีกทั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยังมีวิธีพิจารณาที่มีหลักประกันขั้นพื้นฐานในเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปดเผย
การใหโอกาสแกคูกรณีแสดงความคิดเห็นของตนกอนการวินิจฉัยคดี การใหสิทธิคูกรณีขอตรวจดูเอกสาร
ที่เกี่ยวกับตน การเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการรัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ตามขอกําหนดคณะตุล าการรัฐ ธรรมนูญวาดวยองคคณะ
ในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสาม และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กอนคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเริ่มการพิจารณาไตสวนคดีนี้
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติ
ใหโอนคดีที่คางพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมาอยูในอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงหาไดขัด
ตอหลักนิติรัฐดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
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ประเด็นตองวินิจฉัยขอที่ ๒ มีวา การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชอบดวยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา พรรคประชาธิปตย ไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
ผูยื่นหนังสือรองเรียน ไมไดรูเห็น การกระทําตามหนังสือรองเรียนดวยตนเอง จึงไมเปน ผูเสียหาย
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๓ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงไมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีนี้
พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินจิ ฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ กําหนดวา
“ในระเบียบนี้ ... “ผูรองเรียน” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายจากการฝาฝนหรือการกระทํา
ที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งพบการกระทําดังกลาว
และไดรองเรียนตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้”
คดีนี้ผูรองยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยกลาวหาวา ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) และโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ที่บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็นสมควรก็ใหยื่นคํารองเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว ...”
การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวา พรรคการเมืองกระทําการ
ตามมาตรา ๖๖ เมื่อการกระทําดังกลาวปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงใหเห็นวาผูรองเรียน
ใหปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา มีพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ จะเปนใครหรือ
รูเห็นเหตุการณนั้นดวยตนเองหรือไม มิใชขอสาระสําคัญ เพียงแตนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบวา
มีพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ ไมวานายทะเบียนพรรคการเมืองทราบดวยตนเอง หรือทราบ
จากบุคคลใด นายทะเบียนพรรคการเมืองยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อนํามาพิจารณาวา
สมควรแจงตออัยการสูงสุดเพื่อใหยื่น คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไม
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ดังนั้น เมื่อนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตยมีหนังสือกลาวหาวา ผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
หลายคนวาจางพรรคการเมืองอื่นใหจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
ในเขตที่เคยมีพรรคฝายคานลงสมัคร ตามหนังสือ ที่ ปชป. ๔๙๐๐๔๕๑/๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร.๑๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองยอมมีอํานาจสืบสวนสอบสวนวา ขอเท็จจริง
เปนดังที่นายสุเทพกลาวอางหรือไม ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๓ มีวา การสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ หรือไม และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไมเคยแจงขอกลาวหาผูถูกรองที่ ๑ เพื่อใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ
หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖)
และ (๗) และมาตรา ๑๙ สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มิไดใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานวา ผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
รวมทั้งไมใหโอกาสผูถูกรองที่ ๑ และที่ ๒ มาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสอง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งมิไดทําการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้เปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้ง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ดวย ผูรองจึงไมมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
กําหนดใหทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยกําหนดใหคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙
กําหนดการดําเนินกิจการอื่นของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๕ การเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ การบริจาคแกพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
และมาตรา ๕๕ การสนับสนุน พรรคการเมืองโดยรัฐ ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔ ซึ่งเห็นไดวา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนใหญ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ และการควบคุมดูแล
เรื่องการเงินของพรรคการเมือง สวนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหนายทะเบียนพรรคการเมือง มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ รับแจง
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอบังคับ หรือรายการที่จดแจงไว ตามมาตรา ๓๓ ตรวจสอบทะเบียนสมาชิก
และรับแจงจํานวนสมาชิก ตามมาตรา ๓๔ กําหนดวิธีการจัดทําและรับแจงรายงานการดําเนินกิจการของ
พรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๕ การเงินของพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
การบริจาคแกพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๐ การรวมพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓
ประกอบมาตรา ๖๕ ควบคุมการดําเนินกิจการทางการเมืองมิใหเปนไปในทางที่มิชอบ ตามมาตรา ๒๗
และมาตรา ๖๗ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอตอผูรองเพื่อใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๗
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง
และวิ นิ จฉั ย ชี้ ข าดป ญ หาหรือ ข อ โตแ ย ง ที่ เ กิด ขึ้ น เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งตองอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
วรรคสอง และวรรคสาม กลาวคือ ตองใหโอกาสผูรอง ผูถูกคัดคานหรือผูถูกกลาวหา มีหนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของกรรมการการเลือกตั้ง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน แตในกรณีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความจําเปนตองสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ไมมีกฎหมายบัญญัติใหนายทะเบียน
พรรคการเมืองตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม แตประการใด ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
แจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานวาพรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ เมื่อการกระทําดังกลาว
ปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงไดวา เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ที่จะพิจารณาวา พรรคการเมืองกระทําการตามมาตรา ๖๖ และสมควรเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคหรือไม ทั้งการดําเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีนี้ไมมีบทบัญญัติใหนายทะเบียนพรรคการเมืองตองเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังเชนกรณีพรรคการเมืองสงงบการเงินและสําเนาบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาของพรรคการเมือง
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐ วรรคสาม ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนองบการเงินและสําเนาบัญชีดงั กลาว
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ อีกทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ยังมิไดมีผลใหพรรคการเมืองนั้นตองถูกยุบ ยังมีกระบวนการ
ของอัยการสูงสุดที่จะตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา
พรรคการเมืองไดกระทําการดังกลาวหรือไม ซึ่งพรรคการเมืองที่ถูกกลาวหายอมมีโอกาสที่จะเสนอ
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจนวามิไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาไดอยางเต็มที่ ตางจากการวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวนใหญ เชนในปญหาหรือขอโตแยง
ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม รวมทั้งการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ ประกอบมาตรา ๑๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหโอกาสผูถูกกลาวหามีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กอนมีคําวินิจฉัย การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีตามคํารองนี้ จึงไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม นายทะเบียนพรรคการเมืองมีอํานาจ
ใชดุลพินิจวา สมควรใหโอกาสผูถูกรองมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน รวมทั้ง
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ใหโอกาสมาใหถอยคําหรือไม และมีอํานาจวินิจฉัยไดเองวาสมควรเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุดหรือไม
โดยไมจําตองเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดกอน ขอกลาวอางของผูถูกรอง
ที่ ๑ และที่ ๒ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไมเคยแจงให
ผูถูกรองที่ ๑ หรือแมแตพลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน
เปนการไมชอบดวยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่งนั้น เห็นวา แมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง
คดีนี้ เปนการแตงตั้งโดยคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
และคําสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ลงนามโดยพลตํารวจเอก วาสนา ในฐานะ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ แตประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ วรรคหนึง่ และ
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้เปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ดังไดวินิจฉัยมาขางตน จึงตองถือวา
การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงตามคําสั่งดังกลาว เปนการดําเนินการ
ตามคําสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง มิใชการดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๖) (๗) และมาตรา ๑๙ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงระเบียบดังกลาวจึงกําหนดวา กรณีที่
รูตัวผูถูกรองเรียนและเจาหนาที่สืบสวน สอบสวน ทําการสืบสวน สอบสวน แลวเห็นวา ขอรองเรียนใดมีพยาน
หลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ใหเจาหนาที่สืบสวน สอบสวน เสนอเลขาธิการเพื่อแจงขอกลาวหาและเรียก
ผูถูกรองเรียนมาแจงและอธิบายขอกลาวหา พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบ
ตอไป การดําเนินการของคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงไมอยูภายใตบังคับ
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แหงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงในคดีนี้ จึงมีอํานาจใชดุลพินิจวา สมควรแจง
ใหผูถูกรองที่ ๑ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไปชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานหรือไม
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้นเชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๔ มีวา การที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ใหรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง มีผลใหพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนอันสิ้นสุดลง คือ
เมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผูรองจะอางเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดอีก เหตุแหงการยุบพรรคยอมสิ้นสุดลง
ไปดวย และการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปน
ความผิดตอไป
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้นเพื่อกําหนด
ระเบียบการจัดตั้งและการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ (๑) ถึง (๗)
สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหตราขึ้น
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการของรัฐในการสนับสนุน
การเลือกตั้ง การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้ง การอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง และการเสีย
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สิทธิเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๒๖ (๑) ถึง (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงเปนกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาสาระ
เปนการขยายความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะไดนําหลักการในเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายที่มีลักษณะความสําคัญอยางมากและเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญโดยตรงมากําหนดขึ้นไว
อันทําใหเห็นประหนึ่งวาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปของประเทศคงจะยอมรับแนวความคิดที่วา
เมื่อประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวไมเฉพาะแตรัฐธรรมนูญเทานั้น ที่จะสิ้น ผลไป หากแตยังรวมถึง
กฎหมายบางฉบั บ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ด ว ย แต มี ข อ พิ จ ารณาที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง คื อ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศไม เพราะกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญในตางประเทศโดยทั่วไปจะกําหนดใหมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายทั่วไป แตต่ํากวา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติมยากกวาการตราและแกไขกฎหมาย
ทั่วไป ซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนที่กลาวไม กลาวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติทั่วไปในระบบกฎหมายไทยมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติมเชนเดียวกัน
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔
มาตรา ๑๖๙ ถึงมาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๓๑๓ ทั้งยังมีกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญเชนเดียวกันดวย กลาวคือ ตามมาตรา ๒๖๒ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติ
ทั่วไป การยกเลิกหรือการทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือ
มีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณาตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย
เราในอดีตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลงภายหลังการเขายึดอํานาจการปกครอง หากคณะ
ผูเขายึดอํานาจการปกครองไมประสงคใหกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
มีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศหรือคําสั่งใหยกเลิก ดังเชน เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ สิ้นสุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓
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ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๐๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ สิ้นสุดลงโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
คณะปฏิวัติก็ไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ใหยกเลิก
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ และเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
สิ้นสุดลงโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ คณะปฏิรปู
การปกครองแผนดินก็ไดออกคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือหากผูเขายึดอํานาจการปกครองจะใหกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศระบุโดยชัดแจงวา
ไมไดยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น ดังเชน เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติเขายึดอํานาจการปกครอง
ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวัน ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ วา
เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปอยางตอเนื่องภายหลังที่สถานการณเขาสูภาวะปกติ
จึงยังไมยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ สําหรับกรณีนี้ภายหลังคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเขายึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมิไดมีคําสั่งใหยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แตมีป ระกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๔ ใหศาลทั้งหลาย นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอาํ นาจในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย ซึ่งมีความหมายวา บทกฎหมายทั้งปวงที่มีผลใชบังคับกอนการเขายึด
อํานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงมิไดสิ้นผลบังคับ
ไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุแหงการยุบพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ที่เกิดขึ้น
กอนการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงยังมิไดระงับสิ้นไป
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และการกระทําอันเปนความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ยังคงเปนความผิดตอไปดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีประกาศ ฉบับที่ ๑๕ วัน ที่ ๒๑ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป และ
ตอมามีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีขอความวา การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบ
กระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการแสดงวา
กฎหมายฉบับนี้เพิ่งกลับมามีผลใชบังคับใหมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เห็นวา เมื่อคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิไดมีคําสั่งใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว ทั้งเมื่อพิจารณาถอยคํา
ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ใชถอยคําวา “ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป...” และประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ใชถอยคําวา “การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใชบังคับตอไป...” แลว ถอยคําดังกลาวหาไดแสดงวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว และคณะปฏิรปู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตองการใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลับมามีผลใชบงั คับอีกนับแตวนั ที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ อันเปนวันที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ มีผลบังคับไม กรณีตองถือวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทั้งสองฉบับดังกลาวเพียงแตยืนยันการมีผลใชบังคับ
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ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานัน้ เนือ่ งจากสถานการณ
ของบานเมืองในขณะนั้นกําลังมีปญหาเกี่ยวกับการมีผลใชบังคับของกฎหมายฉบับนี้อยู และที่ผูถูกรอง
ที่ ๑ กลาวอางวา ไมมีกฎหมายใดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับตอไป การกระทําของผูถ กู รอง
ที่ ๑ ในสวนที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไมเปนความผิดอีกตอไปนั้น
เมื่อไมมีกฎหมายใดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ้นผลบังคับ ยอมไมจาํ ตองมีกฎหมายใด
มาบัญญัติใหมีผลใชบังคับตอไป ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา สํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคําชี้แจง ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ วาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกยกเลิกไปแลว จึงไมอาจนํามาอางอิงไดอีกนั้น คําชีแ้ จงของสํานักเลขาธิการ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดังกลาว เปนเพียง
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มิใชคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข จึงไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย และไมมีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองฉบับสิ้นผลใชบังคับ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ ฟงไมขึ้นเชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๕ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ ใหการรับรองนั้น บทบัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดวา จะออกกฎหมาย
มาจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไดในกรณีใ ด และรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่เปนการจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพียงมาตราเดียวคือ
มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง การออกกฎหมายจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงมีไดเฉพาะเมื่อมีเหตุ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) ไดเพิ่มเหตุที่จะยุบพรรคการเมืองนอกเหนือไปจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง จึงเปนการบัญญัติ
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เกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเปนการบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรอง จึงเปน บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้ง
พรรคการเมือง แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาว จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคสอง อีกดวย
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่
และวรรคสอง บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย”
ขอกลาวอางเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง นั้น เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๘ บัญญัติวา
“นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ ... (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมือง
ไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุใหตองเลิก
หรือยุบพรรคการเมือง” บทบัญญัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญยังใหอํานาจองคกรนิติบัญญัติ
ตรากฎหมายที่มีผลเปน การเลิกหรือยุบพรรคการเมืองได เพียงแตกฎหมายดังกลาวจะนําเอาเหตุที่
พรรคการเมืองไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งหรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง
มาเปนเหตุใหตองเลิกหรือยุบพรรคการเมืองไมไดเทานั้น ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ เปนบทบัญญัติรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีเงื่อนไขตองเปน
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การจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน ๒ ประการ กลาวคือ เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน และเพือ่
ดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติดังกลาวมีความหมาย
เพียงวา องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชน ๒ ประการดังกลาวไมได ไมไดมีความหมายเลยไปถึงวา องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมาย
ลงโทษพรรคการเมืองไมได ไมวาพรรคการเมืองจะกระทําการอันมิชอบหรือกอใหเกิดความเสียหายแก
บานเมืองอยางรายแรงเพียงใดก็ตาม เพราะมิฉะนั้น จะกลายเปนวา หากมิใชการกระทําเพื่อการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่งแลว
พรรคการเมืองจะกระทําการอยางไรก็ได พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) จึงมิใ ชบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองเกินกวาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไว และเมื่อ
พิจารณาเหตุยุบพรรคการเมืองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว เห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
เพื่อมิใหพรรคการเมืองที่กระทําการอันมิชอบหรือกอ ใหเกิดความเสียหายแกบานเมืองอยางรายแรง
ยัง สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งและก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บา นเมื อ งต อ ไปได และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
จึงมิใชบทบัญญัติที่เกินความจําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ รับรองไว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔)
จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
สวนขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ วรรคสอง เห็นวา ขอโตแยงของผูถูกรองที่ ๑ ที่วา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
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รัฐธรรมนูญรับรอง คือเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗ แตไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
มาจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตามมาตรา ๒๙ วรรคสองนั้น เปนขอโตแยงวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒ ใหสิทธิเฉพาะแกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี เทานั้นที่จะโตแยงได และตองโตแยงในขณะที่
กฎหมายนั้นยังเปนเพียงรางกฎหมายที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว แตนายกรัฐมนตรี ยังไมไดนําราง
กฎหมายนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยเทานั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๒ หาไดใหสิทธิผูถูกรองที่ ๑ ที่จะโตแยง
ในเรื่องดังกลาวไดไม จึงไมจําตองวินิจฉัยขอโตแยงของผูถูกรองที่ ๑ ในขอนี้
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๖ มีวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ในกรณีที่พรรคการเมืองใชสิทธิแ ละเสรีภาพเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ผูรองมีอํานาจเพียงยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการ “ใหเลิกการกระทําดังกลาว” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสอง ตอเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว
ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ วรรคสาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ กลับใหผูรอ งมีอํา นาจยื่น คํารองขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดทัน ที
ซึ่งไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
หลักเกณฑการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
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พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
บัญญัติวา
“บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาว
ยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ในกรณีที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง
ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา
“เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควรก็ใ หยื่น คํารองเพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผูแทน
จากนายทะเบียน และผูแทนจากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงใหอัยการสูงสุด
เพื่อยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินการ
ยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง”
จะเห็นไดวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคสอง
และวรรคสาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการตามวรรคสอง กลาวคือ
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้แลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งยุบพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม ไดทันที มิใชวาศาลรัฐธรรมนูญจะตองมีคําสั่งใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการ
ตามวรรคสองกอน ตอเมื่อพรรคการเมืองไมเลิกกระทําการศาลรัฐธรรมนูญจึงจะสั่งใหยุบพรรคการเมือง
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ไดตามที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง จึงมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๖๓ ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๗ มีวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งดังกลาว
ผูรองจะนําเหตุที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหมีคําสั่งยุบพรรคได หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๓ กลาวอางวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตัง้
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองกลางมีประกาศใหยกเลิกเพิกถอนแลว จะนําเหตุที่เกิดขึ้น
ในการเลือกตั้งครั้งดังกลาวมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ยอมไมได
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งครั้งดังกลาวถูกยกเลิกไปแลว หามีผล
เปนการยกเลิกความผิดที่ไดกระทําไปแลวไม เพราะเปนคนละสวนกัน ผูรองยังนําเหตุที่ผูถูกรองที่ ๓
ไดกระทําผิดซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งดังกลาว มาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓
ได
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๘ มีวา ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถูกรองทั้งสามกระทําการตามขอกลาวหา
หรือไม
ขอ ๑ พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล ผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษ
กับนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม
ขอ ๒ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไม
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ขอ ๓ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ รวมกันใหเงินสนับสนุน
นายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือไม และการใหเงิน
ของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์แกนายบุญาบารมีภณ และนางฐัตมิ ากระทําในฐานะตัวแทนของ
พลเอก ธรรมรักษหรือไม
ขอ ๔ นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัคร
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
นั้น
ประเด็นขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๑ มีวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ผูบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ รวมกับนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายสุขสันต ผูอ าํ นวยการการเลือกตัง้
พรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง
แกไขฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์
รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม
ขอเท็จจริงที่คูกรณีไมไดโตแยงกันฟงไดวา นายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานการเลือกตั้ง
กลุมปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ฝายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง สํานักกิจการ
พรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทําการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทนิ ทีผ่ า นมา
(แบบ ท.พ. ๖) ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ผูถูกรองที่ ๒ แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเมื่อ
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๙ โดยนําชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูสมัครพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไปใสไวแทนสมาชิกเดิม
จํานวน ๖๑ ราย และในจํานวนสมาชิกใหม ๖๑ รายดังกลาว ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๑ ราย
ตามรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย ป ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ร.๖๐ ผูสมัคร
จํานวน ๒๑ รายดังกลาว ถูกตัดสิทธิไมใหลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ตอมาคณะกรรมการการเลือกตัง้
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มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงใหรองทุกขดําเนินคดีแก
นายอมรวิทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ และสงเรื่อ งใหคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ ตอไป
ปญหาตองวินิจฉัยเบื้องแรกมีวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
นายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ รวมกับนายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา นายอมรวิทยใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนและสอบสวนขอเท็จจริง
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๒๓ และ ร.๒๔ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญวา
เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์โทรศัพทติดตอขอพบพยานนอกสํานักงาน
หลายครั้ง เมื่อพยานไปพบนายบุญทวีศักดิ์ นายบุญทวีศักดิ์ขอใหพยานดําเนินการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหผูที่จะ
ลงสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ มีหลักฐานการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ นับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน และเสนอใหคาตอบแทนแกพยานเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พยาน
ไปปรึกษานางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดทา เพื่อนรวมงานวา การแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกพรรค
ทําไดหรือไม นางภัทรลภาใหคําแนะนําวาทําได เพราะเปนขอมูลของพรรคนั้นเอง พยานมอบนามบัตร
ของนายบุญทวีศักดิ์ใหแกนางภัทรลภา นางภัทรลภาโทรศัพทพูดคุยกับนายบุญทวีศักดิ์ ตอมาวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา พยานไปรับแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ที่แกไขแลวจํานวน ๒ แผน และแบบแจงจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา
(แบบ ท.พ.๖) จํานวน ๓๔ แผน จากนายบุญทวีศักดิ์ และนายบุญทวีศักดิ์มอบเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
แกพยาน ตอมาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา พยานนําแผนดิสกที่รับมาจาก
นายบุญทวีศักดิ์ไปแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายสุขสันตใหขอเท็จจริงตอ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๓๗ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา ขณะที่พยานอยูที่จังหวัดนครพนมไดรับการติดตอจาก
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นายชวการ โตสวัสดิ์ ซึ่งเปนเพื่อนกันมานานประมาณ ๕ ป วา ยินดีทํางานใหผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ใหจัดหาพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่เปาหมาย
คือเขตเลือกตั้งในภาคใต สุพรรณบุรี อางทอง สระแกว และปราจีนบุรี โดยผูถูกรองที่ ๑ ออกคาใชจาย
ให ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคน ขณะที่พยานขับรถยนตเขากรุงเทพมหานคร พยานติดตอพรรคการเมืองเล็ก
ได ๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเกษตรกรไทย พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง
ภายหลังคงเหลือ ๓ พรรค คือผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่นคง เมื่อเดินทาง
ถึงกรุงเทพมหานคร พยานไปพบนายชวการและนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่โรงแรม
กานตมณี พูดคุยหารือเกี่ยวกับการวางตัวผูสมัครและคาใชจาย วันรุงขึ้นพยานพบหัวหนาพรรคที่เหลืออีก
๓ พรรค ที่โรงแรมกานตมณี แลวพยานดําเนินการจัดหาผูสมัครพรรคของผูถูกรองที่ ๒ โดยใชโรงแรม
กานตมณีเปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ มาใหนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาฝาย หมูที่ ๗ ตําบลทุงใส
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูสมัครคนหนึ่ง และผูหญิงที่ไปกับนายอํานาจ รอดชวย ผูสมัคร
อีกคนหนึ่ง พิมพแกใ นเครื่องคอมพิวเตอรในหองพักที่โรงแรมกานตมณี โดยนํารายชื่อผูที่จะสมัคร
รับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใสเขาไปแทนสมาชิกเดิม พยานเปนคนกํากับเองวาจะเอาใครเขา
จะเอาใครออก เมื่อนายบุญทวีศักดิ์ตรวจสอบแลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกดังกลาวไปคืนเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยพยานมอบเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายบุญทวีศักดิ์
เปนคาดําเนินการ วันรุงขึ้นเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา พยานใหนางสาวมณฑิราภรณ พิมพจันทร เลขานุการ
ไปตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พบวามีรายชื่อผูที่ใสเขาไปใหมครบถวน เห็นวา คําใหการและคําเบิกความของนายอมรวิทยและนายสุขสันต
สอดคลองกันในสาระสําคัญ ทั้งเปนเรื่องที่อาจทําใหทั้งนายอมรวิทยและนายสุขสันตตองรับโทษในคดีอาญา
และมิใชคําซัดทอดผูอื่นเพื่อใหตนเองพนผิด จึงมีน้ําหนักใหรับฟงได ประกอบกับตามบันทึกถอยคําของ
นายวีระศาสตร นริศบุญสนอง ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานขอมูลพรรคการเมือง
ผูบงั คับบัญชาของนายอมรวิทย เอกสารหมาย ร.๒๕ และ ร.๒๖ ปรากฏวา นายอมรวิทยยอมรับมา
ตั้งแตเมื่อวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ภายหลังมีขาวการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดไมนาน วาเปนคนดําเนินการแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยไดรับการติดตอจากนายบุญทวีศักดิ์ เมื่อถูกดําเนินการทางวินัย
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นายอมรวิทยก็ไดใหการตอคณะอนุกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทํานองเดียวกัน และเมือ่ ถูกดําเนินคดีอาญา
ขอหาปลอมแปลงเอกสาร นายอมรวิทยก็ไดใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวน แสดงวา นายอมรวิทย
ยอมรับมาโดยตลอดวา เปนคนแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยไดรับการติดตอนายบุญทวีศักดิ์
นอกจากนี้นางภัทรลภาหรือเลียม พงษอุดทา เพื่อนรวมงานของนายอมรวิทย ยังไดเบิกความประกอบ
บันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามเอกสารหมาย ร.๒๗ วา วันที่นายอมรวิทย
ไปปรึกษาเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองนั้น นายอมรวิทยใหนามบัตร
บุคคลหนึ่งแกนางภัทรลภา นางภัทรลภาโทรศัพทไปแจงบุคคลดังกลาววา การแกไขชื่อทําได แตตอง
ทําหนังสือมาตามขั้นตอน แมนางภัทรลภาอางวา จําไมไดวานามบัตรที่นายอมรวิทยมอบใหเปนนามบัตร
ของใคร และไมยืน ยัน วาคนที่ตนโทรศัพทพูดคุยดวยเปน ใคร แตเมื่อพิเคราะหถึงขอเท็จจริง ที่วา
เมื่อนางภัทรลภาไดรับนามบัตรจากนายอมรวิทย นางภัทรลภาเปนฝายโทรศัพทไปหาผูที่มีชื่อในนามบัตรเอง
และเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เปนไปไมไดที่นางภัทรลภาจะไมดูชื่อเจาของนามบัตร และไมสนใจ
ที่จะทราบวาผูที่ตองการแกไขขอมูลเปนใคร เชื่อวานางภัทรลภาทราบดีวา บุคคลที่นางภัทรลภาพูดคุยดวย
คือนายบุญทวีศักดิ์ พยานผูรองอางในประเด็นนี้ยังมีนายสายัณห เจียมสวัสดิ์ ใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๔๑ วา ภายหลังยุบสภาผูแทนราษฎร
พยานประสงคลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเดินทาง
ไปที่โ รงแรมกานตม ณีเพื่อใหคณะกรรมการบริห ารพรรคผูถูก รองที่ ๒ พิจ ารณาคัดเลือ กพยาน
พบนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และผูตองการลงสมัครหลายคน และมีนายอานนท หิรัญศิริ พนักงาน
โรงแรมกานตมณี ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๔๓ วา นายบุญทวีศักดิ์อยูในหองพักหมายเลข ๒๐๓ และรวมกับนายสุขสันตจัดทําเอกสาร
การสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสดงวาในชวงเวลาที่มีการเตรียมการสงผูสมัครในนามพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ที่โรงแรมกานตมณี นายบุญทวีศักดิ์อยูที่โรงแรมกานตมณีและรูเห็นการเตรียมการสงผูสมัครมาโดยตลอด
ยอมตองทราบถึงการดําเนินการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่นายบุญทวีศักดิ์อางวา
ไมไดเกี่ยวของกับการแกไขขอมูล เปนการกระทําของนายสุขสันตคนเดียวจึงรับฟงไมได และแมถอยคํา
ของนายสุขสัน ตกับนายอมรวิทยแ ตกตางกันเรื่องการพบกันระหวางนายอมรวิทยกับนายบุญทวีศักดิ์
กลาวคือนายสุขสันตใหการวา นายบุญทวีศักดิ์ไปรับแผนดิสกจากนายอมรวิทยมาแกไข เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา แลวนําแผนดิสกไปคืนนายอมรวิทย วันรุงขึ้น เวลาประมาณ ๒ นาฬิกา
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สวนนายอมรวิทยยืนยันวา นายอมรวิทยพบนายบุญทวีศักดิ์ครั้งเดียวตอนไปรับแผนดิสกที่แกไขฐานขอมูลแลว
เมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ แตเชื่อวาขอเท็จจริงเปนดังถอยคําของ
นายอมรวิทย เพราะนายสายัณห ใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๔๑ ดวยวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ นายสายัณหไปรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคที่โรงแรมกานตมณี นายสุขสันตขอให
นายสายัณหชวยเลขานุการของนายสุขสันตจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ในภาคใต นายสายัณหชวยดําเนินการให แลวเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา แสดงวาการแกไขแผน ดิสกฐ านขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตกอนเวลา ๑๙ นาฬิกา และขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกพรรคเปนเรื่องสําคัญ ผูถูกรอง
ที่ ๒ เพิ่งสงแผนดิสกรายชื่อสมาชิกพรรคผูถกู รองที่ ๒ ที่เพิ่มขึ้นในรอบป ๒๕๔๘ ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนมกราคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ในฐานะหัวหนาพรรคนาจะตอง
มีขอมูลเก็บไว จึงไมจําเปนตองไปขอจากนายอมรวิทยมาเพื่อทําการแกไข อีกทั้งนายสุขสันตไมไดรูเห็น
เหตุการณขณะที่นายอมรวิทยพบนายบุญทวีศักดิ์ อาจจดจําเวลาและเรื่องราวคลาดเคลื่อนได ขอเท็จจริง
ฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์แ ละนายสุขสัน ตรวมกับนายอมรวิทยเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ อางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาและคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือวา ในรายงาน
ของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนระบุวา วันเวลาที่มีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
ครั้งสุดทายคือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ขัดแยงกับคําใหการของนายสุขสันต
ที่วา นายบุญทวีศักดิ์นําแผนดิสกที่แกไขขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ แลวไปใหนายอมรวิทย วันที่
๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลากลางคืน ทั้งยังขัดแยงกับคําของนายอมรวิทยที่วา นายอมรวิทยดําเนินการแกไข
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา คําใหการของ
นายสุขสันตและนายอมรวิทยรับฟงไมไดนั้น ในขอนี้นายอภิชาติ ศรวิชัย คณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เวลา ๑๕.๔๓ นาฬิกา ของวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๔๙ ที่กลาวถึงในรายงานการตรวจสอบขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ป ๒๕๔๘ เอกสารหมาย
ร.๖๐ แผนที่ ๓ คือวันเวลาที่มีการแกไขขอมูลในแผนดิสก และบันทึกขอมูลที่แกไขในแผนดิสกแผนนั้น
ไมใชวันเวลาที่มีการนําแผนดิสกนั้นเขาไปแกไขขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คําใหการของนายสุขสันตและนายอมรวิทยจึงหาไดขัดแยงกับรายงานของคณะอนุกรรมการ
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สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวไม และที่ผูถูกรองที่ ๒ อางวา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศกั ดิ์
ไปที่อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ พรอมกับนายประพัฒน เพชรทอง และนายเอนก จันทรสนธิ์
เพื่อเชารถยนตมาใชในการหาเสียง และเดินทางกลับวันรุงขึ้น โดยอางหลักฐานการเชา และมีนายประพัฒน
กับนายเอนก มาเบิกความเปนพยานนั้น นายประพัฒน เปนเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๒ นายเอนก
เปนเหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ มิใชพยาน คนกลาง หลักฐานการเชาก็งายแกการทํายอนหลัง พยาน
ผูถูกรองที่ ๒ จึงมีน้ําหนักนอย ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ดังกลาวฟงไมขึ้น
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกัน สนับสนุน ให
นายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลการเปน สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ หรือไม และพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ลงแขงขัน
กับผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม
พิจารณาแลว นายชวการ โตสวัสดิ์ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ใหขอเท็จจริงตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ตามเอกสารหมาย
ร.๑๐ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ตามเอกสารหมาย ร.๓๖ กับเบิกความตอคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายพงษศรีหรือยุทธพงษ ศิวาโมกข
นัดพยานใหไปพบที่รานอาหารแหงหนึ่งริมถนนนนทบุรีตัดใหม ระหวางพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ
ทางการเมือง มีโทรศัพทมาหานายพงษศรี พยานฟงแลวจับใจความไดวา ใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแกปญหาของผูถูกรองที่ ๑ ในเรื่องรอยละ ๒๐ นายพงษศรีถามพยานวา มีหรือไม
พยานตอบวามีคือผูถูกรองที่ ๒ เพราะพยานรูจักนายสุขสันต นายพงษศรีโทรศัพทกลับไป บุคคลที่โทรศัพท
มาบอกใหนายพงษศรีหาอีกสองถึงสามพรรค พยานโทรศัพทแจงนายสุขสันตทันที และบอกวามีคาใชจาย
ใหคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ไดพูดคุยกับนายพงษศรี ครูหนึ่งนายสุขสันตโทรศัพทมาแจงวาหาได
๔ พรรค คือ ผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคเกษตรกรไทย แตภายหลัง
ประสานไดเพียง ๓ พรรค คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมัน่ คง วันที่
๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะที่พยานกําลังจะเดินทางโดยเครื่องบินจากอําเภอหาดใหญกลับกรุงเทพมหานคร
นายพงษศรีโทรศัพทแจงพยานวา “นาย” ตองการพบดวน พยานบอกวาขณะนั้นพยานอยูที่อําเภอหาดใหญ
นายพงษศรีบอกวา เมื่อถึงกรุงเทพมหานครใหไปพบกันที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อพยานเดิน ทางถึง
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กรุงเทพมหานครแลว พยานไปที่ที่ทําการพรรค ผูถูกรองที่ ๑ นายพงษศรี นายธีรชัยหรือตอย จุลพัฒน
และนายทวี สุวรรณพัฒน รออยูที่รานอาหาร ตามสั่งขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ กอนแลว นายพงษศรี
แนะนํานายทวีวาเปนคนใกลชิดของพลเอก ธรรมรักษ และกําลังรอพบพลเอก ธรรมรักษ ซึ่งติดประชุมพรรค
ตอมาเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา นายธีรชัย นายพงษศรี และนายทวี พาพยานไปรอที่หองประชุม
ประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ
ระหวางนั้นพยานโทรศัพทสอบถามรายชื่อผูที่จะลงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ ๓ พรรคการเมือง
ดังกลาวจากนายสุขสันต หลังจากนั้นประมาณ ๓๐ นาทีตอมา พยานพบกับพลเอก ธรรมรักษ และ
นายพงษศักดิ์ พยานมอบรายชื่อผูที่จะลงสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดังกลาวใหพลเอก ธรรมรักษ
พลเอก ธรรมรักษถามนายทวีวา ไดหรือไม นายทวีตอบวาได ๓ พรรค พลเอก ธรรมรักษถามถึงผูสมัคร
แบบแบงเขตเลือกตั้งของ ๓ พรรค โดยเฉพาะพื้นที่ของพรรคการเมืองฝายคาน จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดสระแกว พยานก็รับปาก พลเอก ธรรมรักษบอกวา เมื่อสมัครแบบบัญชีรายชื่อและไดหมายเลขสมัคร
ของพรรคแลว จะสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งไดหรือไม พยานตอบวาได พลเอก ธรรมรักษถามวา
พวกที่ไมครบ ๙๐ วันจะทําอยางไร พยานตอบวาจะทําการตัดตอพันธุกรรมโดยไปนําแผนดิสกฐานขอมูล
การเปนสมาชิกพรรคที่สงไปใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติมเมื่อตนป ๒๕๔๙ กลับมา
เปลี่ยนชื่อสมาชิกพรรคบางคนออกแลวนําชื่อของผูที่จะลงสมัครใสเขาไปแทนโดยใชเลขประจําตัว
สมาชิกและวันเดือนปที่สมัครของสมาชิกเดิม พลเอก ธรรมรักษ ถามนายพงษศกั ดิซ์ งึ่ นัง่ อยูว า เอาตามนีน้ ะ
นายพงษศักดิ์ตอบวาตกลงตามนี้ แลวนายพงษศักดิ์ขอตัวกลับออกไป วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา
ประมาณ ๑๔ นาฬิกา นายธีรชัยแจงพยานวา “นาย” ใหไปรับเงินที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ พยาน
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัยเดินทางไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ระหวางทางมีโทรศัพทแจง
นายทวีวา “นาย” ใหไปรับเงินที่กระทรวงกลาโหม จึงพากันไปที่กระทรวงกลาโหม พยานกับพวกรออยู
ประมาณ ๒๐ นาที พลเอก ธรรมรักษมาถึงและเรียกนายทวีเขาไปในหอง สักครูนายทวีออกมาพรอมกับ
เงินจํานวนหนึ่ง และบอกพยานวา ใหนําไปเปนคาสมัครของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อกอน พยานนับเงิน
ดังกลาวไดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท แลวนําไปมอบใหนายบุญทวีศักดิ์เปนคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อ วันที่
๔ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเริ่มติดตอหาผูสมัครโดยใชโรงแรมกานตมณี หองพักหมายเลข ๔๐๑
เปนศูนยประสานงาน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สรุปยอดผูสมัครได ๓๓ คน นายทวีนําเงินมาให
ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑๒ ซอง ไมพอจายแกผูสมัคร ๓๓ คน นายทวีไปนําเงิน
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มาอีก แบงใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๓๘ ซอง และใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือไดแบงกัน
ระหวางผูรวมงาน และเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา นายทวีนําเงินคาสมัคร
ของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดนครพนม ๕ คน และจังหวัดสกลนคร ๒ คน จํานวน
๑๔๐,๐๐๐ บาท มาใหพยานที่โรงแรมกานตมณี พยานไปโอนเงินดังกลาวที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาประดิพัทธ ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม
วันเดียวกันเวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา และมีนายสุขสันตใหขอเท็จจริงตอนายสุเทพ ตามเอกสารหมาย
ร.๑๐ แผนที่ ๙ ถึง ๑๓ และใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๓๗ กับเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เมื่อนายชวการโทรศัพทไปชักชวนพยาน
ใหทํางานใหผูถูกรองที่ ๑ โดยทําหนาที่ติดตอประสานพรรคการเมืองพรรคเล็กใหสง ผูส มัครสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร พยานติดตอพรรคการเมืองและเริ่มดําเนินการหาผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ และดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คัดเลือกสมาชิ กลงสมัครรับเลือกตั้ งไดจํานวน ๓๓ คน ลงสมัครที่จังหวัดสระแก ว
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลําปาง จังหวัดละ ๑ คน จังหวัดแพร ๒ คน กรุงเทพมหานคร ๓ คน
และในภาคใต ๒๕ คน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการโทรศัพทถามพยานวามีผูสมัครเหลืออีก
กี่คน พยานบอกวาเหลือจังหวัดนครพนม ๕ เขต กับจังหวัดสกลนคร ๒ เขต รวม ๗ คน นายชวการ
จึงโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีเงินฝากของพยานที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานครพนม แตเนื่องจากพยานจัดเตรียมเอกสารใหไมทันจึงไมสงลงสมัคร และโอนเงินจํานวนดังกลาว
ผานเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติคืนแกนายชวการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เห็นวา คําใหการและ
คําเบิกความของนายชวการและนายสุขสันตสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล กลาวคือ เรื่องที่
นายชวการติดตอนายสุขสันตใหหาพรรคการเมืองพรรคเล็กสงผูสมัครโดยเนนพื้นที่ในจังหวัดภาคใต
ก็ปรากฏวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น พรรคฝายคาน
๓ พรรค คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนไมสงผูสมัคร คงมีเพียงผูถูกรองที่ ๑
กับพรรคการเมืองเล็กลงสมัคร และเขตเลือกตั้งในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใตนั้น พรรคประชาธิปตย
ไดรับความนิยมอยางสูงมาเปนเวลายาวนาน ยอมเปนที่คาดหมายไดวา หากมีผูสมัครจากพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เพียงพรรคเดียวในพื้นที่ดังกลาว โอกาสที่ผูสมัครนั้นจะไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ยอมเปน ไปไดยาก ซึ่งหากเปน เชนนั้นคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง นายสุขสันตจึงไดจัดสง
ผูสมัครลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใตถึง ๒๕ คน จากจํานวนผูสมัครทั้งหมด ๓๓ คน เจือสมกับถอยคําของ
นายชวการที่วา นายพงษศรีบอกนายชวการวา พลเอก ธรรมรักษเนนใหหาผูสมัครในพื้นที่จังหวัดภาคใต
นอกจากนี้ที่นายชวการใหการวา วันที่นายชวการไปรอพลเอก ธรรมรักษที่หองประชุมของประธานสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรภาคอีสานติดกับหองของพลเอก ธรรมรักษ เมื่อพลเอก ธรรมรักษ นายพงษศักดิ์
นายทหารนอกเครื่องแบบ ๒ นาย และอดีตสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ เขต ๑๕ จังหวัดนครราชสีมา
เขามาในหอง มีการนั่งกันตามแผนผังแนบทายเอกสารหมาย ร.๑๑ ก็ไดความวา พลเอก ธรรมรักษ
มีตําแหนงเปนประธานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานของผูถูกรองที่ ๑ และหากนายชวการไมไดพบ
พลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ นายชวการไมนาจะสามารถใหรายละเอียด
ถึงการนั่งในหองดังกลาว การจัดหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเวลาตอมาก็เปนไปตาม
วิธีการที่นายชวการแจงใหพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ทราบ ตอมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย พานายชวการเขาไปในกระทรวงกลาโหมไดโดยไมตองรับบัตรผาน
เขาออกหรือถูกตรวจสอบจากทหารรักษาการณ ทั้งสามารถเขาไปรอพบ พลเอก ธรรมรักษถึงหนาหอง
ทํางานรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ทั้ง ๆ ที่เปนบุคคลภายนอก แสดงวานายทวี นายพงษศ รี
และนายธีรชัย เคยผานเขาออกหลายครั้งจนเปนที่คุนเคยของทหารรักษาการณ พลเอก ธรรมรักษเองก็ได
ใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๒๖๑ ยอมรับวา รูจัก
กับนายทวีซึ่งเปนผูสื่อขาวอิสระที่มาใหขาวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดภาคใต จึงเชื่อไดวากอนนายทวี
พานายชวการไปที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ มีการนัดหมายกับพลเอก ธรรมรักษ
มากอนแลว สอดคลองกับถอยคําของนายชวการที่วา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเดินทางไป
ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีผูโทรศัพทแจงนายทวีวา “นาย” ใหเปลี่ยนสถานที่รับเงินเปนที่กระทรวง
กลาโหม สวนที่พลเอก ธรรมรักษอางวา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวีไมไดเขาไปพบพลเอก
ธรรมรักษในหองทํางานเพราะพลเอก ธรรมรักษไมมีเวลาวาง โดยอางบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา และคําเบิกความของนายสมาน วงศวรายุทธ พลตรี พฤณฑ สุวรรณทัต พลเอก
ธีรพงศ จิระวงศ และพันเอก เชิดพงษ บุณยเกียรติ นั้น ขอเท็จจริงตามบันทึกยืนยันขอเท็จจริงของพลเอก
ยุทธศักดิ์ และคําเบิกความของพยานดังกลาวปรากฏวา นายสมานไปพบพลเอก ธรรมรักษเพื่อพูดคุย
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เรื่องที่พลเอก ธรรมรักษจะตองไปเปนประธานในพิธีเปดงานอนุสาวรียปราบฮอและงานกาชาดประจําป
๒๕๔๙ แทนพันตํารวจโท ทักษิณ และพลเอก ยุทธศักดิ์เพียงแตรอจะไปรวมฟงการปราศรัยของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กับพลเอก ธรรมรักษเทานั้น มิใชกิจธุระสําคัญถึงขนาดที่ไมอาจใหนายทวีเขาพบพลเอก
ธรรมรักษไดในระหวางนั้น และที่นายพงษศักดิ์อางฐานที่อยูวา ในวันดังกลาว นายพงษศกั ดิไ์ ปรวมประชุม
กรรมการบริหารพรรค ๔ ภาค แลวออกไปรับประทานอาหารกับนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ ที่รานอาหาร
ครัวเกศณี ระหวางนั้นพลตํารวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษาสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย
มาสมทบพูดคุยเรื่องงานของสมาคมกอลฟ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา ก็ไดแยกยายกันกลับ
โดยนายสุรศักดิ์และพลตํารวจตรี ประวุฒิทําบันทึกยืนยันขอเท็จจริงเขามานั้นไมมีน้ําหนักเพียงพอหักลาง
ถอยคําของนายชวการตลอดจนพฤติการณแหงคดีดังกลาวได
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พยานอื่นที่อยูในเหตุการณเดียวกัน คือนายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัย ใหการและเบิกความแตกตางกับนายชวการนั้น เหตุการณที่ที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา วันดังกลาวนายชวการ นายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัย ไดขึ้นไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับ
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการแกไขคุณ สมบัติโดยวิธีการที่เรียกวาการตัดตอพัน ธุกรรม แตน ายทวี
นายพงษศรี และนายธีรชัยตางใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๒๗๒ ร.๒๗๑ และ ร.๒๗๐ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา วันดังกลาว นายชวการ
นายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัยไมไดขึ้นไปที่ที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากไดรับแจงวา
ผูใหญไมวางนั้น เมื่อพิจารณาคําใหการของนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย โดยละเอียดแลว นายทวี
ใหการวา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายพงษศรีและนายธีรชัยนัดใหไปพบที่รานอาหารขางที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ โดยแจงวานายชวการมีเรื่องสําคัญตองการพบ เมื่อนายพงษศรีและนายธีรชัยแนะนํานายทวี
ใหรูจักนายชวการแลว นายชวการบอกนายทวีวา อยากใหพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ นายทวีโทรศัพท
ติดตอพันเอก เชิดพงษ บุญยเกียรติ ชางภาพประจําตัวพลเอก ธรรมรักษซึ่งรูจักกันดี พันเอก เชิดพงษ
แจงวานายติดประชุมใหติดตอวันหลัง หลังจากนั้นนั่งคุยกันสักพักกอนแยกยายกันกลับ สวนนายพงษศรี
ใหการวา กอนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการซึ่งเคยรูจักกันมากอนขอใหติดตอผูใหญในพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ นายพงษศรีสอบถามเพื่อนชื่อนายธีรชัยวา มีใครในกลุมรูจักผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑
นายธีรชัยแจงวา มีนายทวีซึ่งทํางานหนังสือพิมพรูจักผูใหญทุกพรรค ตอมาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙
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นายพงษศรีโทรศัพทสอบถามนายธีรชัย นายธีรชัยแจงวาติดตอไดแลว และนัดพบวันเดียวกันเวลาประมาณ
๑๙ นาฬิกา ที่รานอาหารขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อนายพงษศรีแนะนํานายชวการใหรูจักนายทวี
และนายธีรชัยแลว นายพงษศรีบอกนายชวการวา นายทวีติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ ใหได
หลังจากนั้นมีการพูดคุยการเมืองเรื่องยุบสภา แลวนายทวีบอกใหนายชวการรอ กําลังประสานติดตอ
ขอพบผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยไมไดบอกวาผูใหญคือผูใด จนเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายทวี
บอกวา วันนี้ไมสามารถติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได จึงแยกยายกันกลับ และนายธีรชัยใหการวา
เมื่อ วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิก า นายธีร ชัย นายพงษศ รี และนายทวี
นัดรับประทานอาหารที่รานอาหารขางที่ทําการพรรคผูถูกรองที่ ๑ หลังจากนั้น ประมาณ ๑ ชั่วโมง
นายชวการซึ่งไมเคยรูจักมากอน เขามาสมทบ เมื่อนายพงษศ รีแนะนํานายชวการใหรูจักนายทวีและ
นายธีรชัยแลว มีการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป นายชวการขอใหนายทวีติดตอผูใหญในพรรคผูถูกรองที่ ๑
นายทวีโทรศัพทติดตอแลวแจงวาไมสามารถติดตอได เนื่องจากผูใหญไมวาง จึงไดแยกยายกันกลับ ดังนี้
ตามคําใหการของนายทวีและนายธีรชัย แสดงวา นายทวีไมเคยทราบมากอนวา นายชวการตองการ
ใหนายทวีติดตอผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพิ่งทราบขณะที่นั่งรับประทานอาหารกัน แตตามคําใหการ
ของนายพงษศรี ทั้งนายทวีและนายธีรชัยทราบมากอนแลววา นายชวการตองการใหนายทวีติดตอผูใหญ
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ คําใหการของนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยเกี่ยวกับเหตุการณในวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๔๙ จึงแตกตางกันในสาระสําคัญ สวนเหตุการณที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๙ ซึ่งนายชวการยืนยันวา เมื่อพลเอก ธรรมรักษเดินผานมา พลเอก ธรรมรักษเรียกนายทวีเขาไป
ในหองทํางาน สักครูนายทวีออกมาจากหอง ถือเงินมาในมือ มอบใหนายชวการไปจัดการเรื่องการสมัคร
แบบบัญชีรายชื่อ และแจงวาพลเอก ธรรมรักษใหคาสมัครมาเพียงพรรคเดียว อีก ๒ พรรคใหชวยตัวเอง
ไปกอน แตนายทวี นายพงษศรีและนายธีรชัยตางใหการและเบิกความวา ในวันดังกลาวนายทวีไมไดเขาไป
ในหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษและไมไดรอพบ เนื่องจากพลเอก ธรรมรักษมีแขก และนายชวการ
มีธุระสําคัญรอไมไดนั้น นายทวีใหการวา นายทวีเดินขึ้นไปกอนทางบันไดดานหลัง อีกสามคนตามไป
ภายหลัง ไปรอที่ระเบียงชั้นสองหนาหองเจาหนาที่ หางจากหองทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ประมาณ ๕๐ เมตร นายทวีโทรศัพทติดตอพันเอก เชิดพงษ ไดรับแจงวาพลเอก ธรรมรักษยังมีแขก
สักครูพันเอก เชิดพงษเดินออกมาบอกวา สงสัยจะนานและเดินกลับเขาหองทํางาน นายชวการบอก
นายพงษศรีวารอไมไดมีธุระสําคัญ จึงพากันกลับ สวนนายพงษศรีใหการวา เมื่อเขาไปในกระทรวงกลาโหม
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นายทวีพานายพงษศรีกับพวกไปที่สํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ขณะนั้นยังไมทราบวา
นายทวีจะพาไปพบผูใด นายพงษศรี นายธีรชัยและนายชวการไปรอกันอยูที่ระเบียง นายทวีเดินเขาไป
ในสํานักงาน ตอมาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที นายทวีออกมาบอกนายพงษศรีกับพวกวาไมสามารถ
ติดตอขอเขาพบผูใหญเพราะมีแขก จะรอหรือไม นายชวการบอกวานัดกับหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ไวที่สนามกีฬา ซึ่งเปนสถานที่สมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จึงไดพากันกลับออกมา
นายธีรชัยใหการวา เมื่อลงจากรถนายทวี นายพงษศรี และนายชวการเดินขึ้นบันไดไปกอน นายธีรชัย
เดินตามไปสมทบภายหลัง ขณะนั้นทราบแลววา นายทวีจะพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ นายทวี นายพงษศรี
นายชวการ และนายธีรชัยไปรออยูบริเวณทางเดิน หลังจากนั้นประมาณ ๑๐ นาที นายธีรชัยขอตัวไปรอ
อยูที่รถยนต หลังจากนั้นประมาณ ๓๐ นาที ทั้งสามคนกลับมาที่รถ นายทวีบอกวา พลเอก ธรรมรักษ
ไมวาง ดังนี้ ตามคําเบิกความของนายทวีและนายธีรชัยแสดงวา กอนไปกระทรวงกลาโหม นายทวี
นายธีรชัย และนายพงษศรีทราบแลววา ผูที่จะไปพบที่กระทรวงกลาโหม คือพลเอก ธรรมรักษ แต
นายพงษศรีกลับใหการวา แมขึ้นไปบนกระทรวงกลาโหมกันแลว ก็ยังไมทราบวา ผูจะไปพบเปนใคร
นอกจากนี้ตามคําใหการของนายทวีและนายพงษศ รีไมปรากฏวา ขณะที่รอพลเอก ธรรมรักษอยูนั้น
นายธีรชัยแยกกลับรอที่รถยนตกอน แตนายธีรชัยกลับใหการยืนยันวา หลังจากรอพลเอก ธรรมรักษ
ไดประมาณ ๑๐ นาที นายธีรชัยแยกกลับไปรอที่รถยนต คําใหการของนายทวี นายพงษศรี และนายธีรชัย
เกี่ยวกับเหตุการณที่กระทรวงกลาโหมจึงมีขอแตกตางในสาระสําคัญหลายประการ สวนเหตุการณทโี่ รงแรม
กานตมณีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการและเบิกความวา นายทวีนําเงินไปใหนายชวการ
ที่โรงแรมกานตมณี ชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได ๑๒ ซอง ไมพอจํานวนผูสมัคร
๓๓ คน นายทวีกลับออกไปรับเงินมาอีกครั้ง ใสซองได ๓๘ ซอง ซึ่งรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๖๐,๐๐๐ บาท
มอบใหผูสมัครไป ๓๓ ซอง ที่เหลือแบงกันระหวางเพื่อนรวมงานนั้น เรื่องนี้นายธีรชัยใหการและ
เบิกความรับวา นายธีรชัยเปนคนไปซื้อซองที่รานสะดวกซื้อตรงขามโรงแรมกานตมณี แลวชวยนับเงิน
แบงใสซอง นายชวการเปนคนนําไปมอบใหผูสมัคร แมนายธีรชัยเบิกความวา ไมทราบวาเงินจํานวน
ดังกลาวนายชวการไดมาจากใคร แตเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท เปนเงินจํานวนมาก นายบุญทวีศักดิ์
ยืนยันตลอดมาวา พรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงิน ที่จะนําไปสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง แสดงวาเงิน
จํานวนดังกลาวไมใชเงินของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่วา นายธีรชัยไมเคยรูจัก
นายชวการมากอน และนายธีรชัยมีความใกลชิดกับนายทวี ถึงขนาดที่นายทวีจัดหาบัตรอนุญาตผานเขาออก
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กระทรวงกลาโหมใหนําไปติดกระจกรถยนต การที่นายธีรชัยไปชวยซื้อซองใสเงินและชวยนับเงินใสซอง
ที่โรงแรมกานตม ณีเมื่อวัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ จึงเชื่อไดวา เปนการไปชวยงานของนายทวีที่ได
รับมอบหมายจากพลเอก ธรรมรักษ และเชื่อไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายทวีนําไปมอบให
นายชวการเพื่อนําไปแจกจายใหผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๒
และผูดําเนินการจัดหาผูสมัคร และสําหรับเหตุการณในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการใหการ
และเบิกความวา นายทวีมอบเงินใหนายชวการอีก ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหนายชวการโอนไปเขาบัญชี
นายสุขสันต และใหนายสุขสันตมอบใหผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ยังไมไดสมัครอีก ๗ คนนัน้
นอกจากนายสุขสันตจะไดใหการและเบิกความยืนยันขอเท็จจริงดังกลาวแลว ยังมีหลักฐานคือใบคําขอ
โอนเงินของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประดิพัทธ เอกสารหมาย ร. ๒๒๓ มีขอ ความระบุวา นายชวการ
ขอโอนเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีของนายสุขสันตที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม
เปนพยานเอกสารสนับสนุนคําของนายชวการและนายสุขสันตอีกดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา นายสุขสันตใหการวา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุขสันต
อยูที่โรงแรมมายเฮาส กรุงเทพมหานคร ไมมีทางที่นายสุขสันตจะถอนเงินและสงเงินใหแกผูสมัครไดทัน
การโอนเงินดังกลาวจึงเปนการสรางหลักฐานเพื่อใสรายผูถูกรองที่ ๑ นั้น ในเรือ่ งนีน้ ายสุขสันตเบิกความวา
แมเปนบัญชีของธนาคารซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดนครพนม แตนายสุขสันตก็สามารถเบิกถอนเงินจํานวนดังกลาว
ไดดวยบัตรถอนเงินอัตโนมัติ ซึ่งเปนเหตุผลที่รับฟงได และวันที่มีการโอนเงินคือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
นั้น เปนชวงเวลาหลังจากนายชวการไดรับเงินจํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท จากนายทวีเพียง ๒ วัน ยังไมมี
เหตุที่ทําใหนายชวการและนายสุขสันต เกิดความรูสึกวา จะไมไดรับเงินเพิ่มอีก จึงเชื่อไดวาการโอนเงิน
ดังกลาวมิไดเปนการโอนเงินเพื่อสรางหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผูถูกรองที่ ๑ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง
ขอเท็จจริงฟงไดวา นายทวีมอบเงินจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท แกนายชวการดวย และที่ผูถูกรองที่ ๑
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา นายชวการเปนชาวจังหวัดสุราษฎรธานีเชนเดียวกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการพรรคประชาธิปตย สวนนายสุขสันตเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตยรวมกันวางแผนใสราย
พลเอกธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์นั้น แมนายชวการเปนชาวจังหวัดสุราษฎรธานีเชนเดียวกับนายสุเทพ
แตการกระทําของนายชวการเปนการฝาฝนตอกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และไมมีเหตุผลประการใด
ที่น ายชวการจะยอมเอาตัวเขาเสี่ยงตอการถูกลงโทษ เพียงเพราะเปน คนจังหวัดเดียวกับนายสุเทพ
การที่นายชวการตกลงดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูถูกรองที่ ๑ เชื่อวาเปนเพราะผลประโยชนทจี่ ะไดรบั จาก
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ผูถูกรองที่ ๑ มากกวา สวนนายสุขสันตเคยเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย แลวลาออกไปรวมจัดตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตอมาลาออกจากพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม เมื่อไมไดรับเลือกตั้งก็ลาออกจากสมาชิกพรรคผูถ กู รองที่ ๑
ไปสมัครเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย ตอมานายสุขสันตลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ และผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยไดมีหนังสืออนุญาตใหลาออก
จากการเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แลวไปรับตําแหนงผูอํานวยการการเลือกตัง้ พรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ตามพฤติการณของนายสุขสันตดังกลาวแสดงวา มิไดมีความผูกพันอยูกับพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง ยิ่งกวานั้นบันทึกถอยคําของนายสุขสันตที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๓๗ ก็มิไดพาดพิงถึงพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์หรือผูถูกรอง
ที่ ๑ แตประการใด จึงไมอาจฟงวา นายสุขสันตสมคบกับนายชวการสรางเรื่องใสรายผูถูกรองที่ ๑
ที่ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมวานายปฏิพัฒน
เกียรติธีรวิชัย นายชารัตน มณีศรี นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ และพันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน
ไมมีผูใดใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา ไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จากนายธีรชัยที่โรงแรมกานตมณีตามที่นายชวการใหการนั้น ขอนี้แมพยานผูรองดังกลาวจะไมมีผูใด
ใหถอยคําวาไดรับเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนายธีรชัยหรือตอย แตนายปฏิพัฒนใหการตามเอกสาร
หมาย ร.๕๐ วา หลังจากพยานไปสมัครแลวประมาณ ๑ สัปดาห ผูถูกรองที่ ๒ โอนเงินใหนายชารัตน
๓๐,๐๐๐ บาท แลวนายชารัตนนํามาใหพยาน ๑๕,๐๐๐ บาท นายชารัตนใหการตามเอกสารหมาย
ร.๔๘ วา หลังจากพยานไปสมัครแลว พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน ผูประสานงานพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ โอนเงินมาเขาบัญชีของพยานที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันตัง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยบอกวาเปน คาจัดทําเอกสารหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้ง และใหพยานแบงใหน ายปฏิพัฒน
๑๕,๐๐๐ บาท นายสมบูรณใ หการตามเอกสารหมาย ร.๔๗ วา พยานออกคาสมัครและคาใชจาย
ดวยตนเอง แตก็ทราบจากผูที่มาสมัครเปนสมาชิกพรรคดวยกันพูดคุยกันวามีพรรคใหญไมทราบวาพรรคใด
ใหการสนับสนุนคาใชจายในการสมัครโดยเฉพาะในภาคใต แมพันตํารวจตรี เสงี่ยมใหการตามเอกสาร
หมาย ร.๔๖ วา พยานออกคาใชจายสมัครรับเลือกตั้งเองและยังไดออกคาใชจายจัดทําเอกสารใหนายชารัตน
และนายปฏิพัฒน อีกคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไมมีเงินแมแตคาสมัคร
ผูสมัครยังตองออกเงินกันเองหรือเรี่ยไรกัน นายประยูร พูลจันทร ใหการตามเอกสารหมาย ร.๔๔ วา
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นายบุญทวีศักดิ์ มอบเงินคาสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคผูถ กู รองที่ ๒
ใหพยาน จํานวน ๗๒,๐๐๐ บาท พยานจายเปนคาสมัครใหผูสมัครคนละ ๑๒,๐๐๐ บาท แมคาํ ใหการ
ของพยานบุคคลดังกลาวแตกตางกัน แตก็ไดความตรงกันวา ผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญทวีศักดิ์ไมมีเงิน
สนับสนุนสมาชิกพรรคที่ลงสมัคร ทั้งเงินที่ผูสมัครแตละคนยังจะตองหักเปนคานายหนาใหแกผูประสานงาน
หาผูสมัครอีกดวย จึงเชื่อวา ผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงินสนับสนุนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง สอดคลอง
กับถอยคําของนายชวการและนายสุขสันตดังกลาว
เงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท และจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ที่นายทวี
มอบใหนายชวการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
ดังกลาวขางตนนั้น เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่รับฟงไดแลววา การมอบเงินทั้งสามครั้งเกิดขึ้นภายหลัง
นายทวีพานายชวการไปพบพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ที่ที่ทําการพรรคไทยรักไทย และการพบกัน
ในวันนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เรียกวา
ตัดตอพันธุกรรม และการจัดหาพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครรับเลือกตั้ง การมอบเงินทั้งสามครั้งนาจะตอง
เกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยกันในวันดังกลาว อีกทั้งนายทวีไมไดประโยชนประการใดจากการมอบเงินใหแก
นายชวการ จึงเชื่อไดวา เงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นายทวีรับจากพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
แลวนําไปมอบใหนายชวการ ขอเท็จจริงฟงไดวา พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์รวมกันสนับสนุน
ใหนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และนายอมรวิทย แกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ และพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสง
ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๒ มีวา นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ ใหนําไปเปน
หลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือไมนั้น
ปญหานี้ขอเท็จจริงฟงไดใ นเบื้องตนวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวัน ที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ นั้น ผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํานวน ๓๑ คน ปรากฏวา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อไดรับการประกาศใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกคน สวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในชั้นแรกไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน ๒๑ คน ไมไดรับการประกาศรายชื่อ ๑๐ คน แตตอมาผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
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ยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการรับสมัครจํานวน ๑๘ คน และผูที่ไมไดรับการประกาศ
รายชื่อยื่นคํารองขอใหศาลฎีกามีคําสั่งใหรับสมัครจํานวน ๙ คน ศาลฎีกาก็มีคําสั่งใหยกคํารองเพราะเหตุ
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ติดตอกันนอยกวา ๙๐ วัน จํานวน ๑๗ คน และมีคําสั่งใหรับสมัครเพิ่ม
๑ คน จึงยังคงมีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
จํานวน ๕ คน ตามเอกสารสรุปผลการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๒ หมาย ร.๕๘ แผนที่ ๑๙ ถึง ๒๐
พิจารณาแลวเห็นวา ในทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนดิสกฐานขอมูล
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ กอนและหลังการแกไข เปรียบเทียบเฉพาะหมายเลขสมาชิกเหมือนกันแต
ชื่อสมาชิกตางกันตามเอกสารหมาย ร.๑๕๗ ปรากฏวา มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาชิกของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ จํานวน ๖๑ คนโดยใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของสมาชิกเดิม และมี
รายชื่อของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง เชน นายชวการ โตสวัสดิ์ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัคร
สมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา ไสว จินดาวงษ ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
นายชารัตน มณีศรี ใชเลขประจําตัวสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา สําราญ ฤทธิ์ธวัช นายสมบูรณ
จิตตั้งสมบูรณ ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา กุสุมา
อุทธานิช ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ นายดิเรก หนูสาย ใชเลขประจําตัวสมาชิก
และวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา สมพร ธงทอง ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๔๘ นายอํานาจ รอดชวย ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อ
และชื่อสกุลวา วงวาส กะตารัตน ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ นายวิรตั น ตรีโชติ
ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนปที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา จันทา คชมิตร ซึ่งสมัคร
เปนสมาชิกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ นายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย ใชเลขประจําตัวสมาชิกและวันเดือนป
ที่สมัครสมาชิกของผูมีชื่อและชื่อสกุลวา ณัฐวุฒิ ทิพวัลย ซึ่งสมัครเปนสมาชิกวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
เปนตน โดยปรากฏตามรายงานการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เอกสารหมาย ร.๑๒๓ แผนที่ ๗๘ และ ๗๙ วานายชวการ เปนผูสมัครเขต ๒๙ กรุงเทพมหานคร
นายชารัตน มณีศรี เปนผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง นายสมบูรณ ตั้งจิตสมบูรณ เปนผูสมัครเขต ๑
กรุงเทพมหานคร นายดิเรก หนูสาย เปนผูสมัครเขต ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอํานาจ รอดชวย
เปนผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน ตรีโชติ เปนผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และนายปฏิพัฒน เกียรติธีรวิชัย เปน ผูสมัครเขต ๑ จังหวัดตรัง โดยนายสมบูรณ จิตตั้งสมบูรณ
ผูสมัครเขต ๑ กรุงเทพมหานคร เบิกความรับรองบันทึกถอยคําที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนเอกสารหมาย ร.๔๗ ยอมรับวา พยานเพิ่งสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๔๙ แตนายบุญทวีศักดิ์ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคใหพยานโดยระบุวาพยาน
เปนสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ (นาจะเปนวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสาร
หมาย ร.๑๕๗) หมายเลขสมาชิกพรรค ๗๕๕๙/๒๕๔๘ ซึ่งเปนหมายเลขสมาชิกเดิมของผูมีชื่อและ
ชื่อสกุลวา กุสุมา อุทธานิช ตามเอกสารหมาย ร.๔๗ แผนที่ ๑๓ โดยนายบุญทวีศักดิ์บอกวา หนังสือ
รับรองดังกลาวนําไปสมัครรับเลือกตั้งได แมนายชารัตน มณีศรี ผูสมัครเขต ๔ จังหวัดตรัง เบิกความ
รับรองบันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๔๘ วา
พยานสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ หมายเลขสมาชิก ๐๗๔๓๔/
๒๕๔๘ ก็ดี นายวิรัตน ตรีโชติ ผูสมัครเขต ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความรับรองบันทึกถอยคํา
ที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๐๕ วา พยานสมัครเปน
สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ และไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
ของนายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ ตามเอกสารหมาย ร.๑๐๕ แผนที่ ๔ ก็ดี นายดิเรก หนูสาย ผูสมัครเขต ๙
จังหวัดนครศรีธรรมราช เบิกความยืนยันบันทึกถอยคําที่ใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๑๐๖ และ ร.๑๑๖ วา พยานกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ประมาณวันที่ ๒๐ หรือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และไดรบั หนังสือรับรองการเปนสมาชิก
พรรคที่นายบุญทวีศักดิ์ รับรองวาพยานเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ ตามเอกสารหมาย
ร.๑๑๖ แผนที่ ๔ ก็ดี หรือนายอํานาจ รอดชวย ผูสมัครเขต ๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหถอยคําตอ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๐๗ และ ร.๑๑๔ วา พยานกรอกใบสมัคร
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พรรคมีมติรับเปนสมาชิกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๔๘ ตามใบสมัครและหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคของนายบุญทวีศักดิ์เอกสารหมาย ร.๑๑๔
แผนที่ ๔ ถึง ๕ ก็ดี พยานเหลานี้ตางยอมรับวาไดถูกศาลฎีกามีคําสั่งเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุ
ไมไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
๙๐ วันทั้งสิ้น สอดคลองกับทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ จากแผนดิสกทั้ง ๒ แผน ที่อยู
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามเอกสารหมาย ร. ๑๕๗ ถอยคําของนายชารัตน มณีศ รี
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นายวิรัตน ตรีโชติ นายดิเรก หนูสาย และนายอํานาจ รอดชวย จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได ที่ผูถูกรอง
ที่ ๒ นํานายบุญทวีศักดิ์มาเบิกความอางวา มอบหมายใหนายสุขสันต ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ รับผิดชอบหาผูสมัครและพยานลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรค
(แบบ ส.ส. ๑๘/ข ๒) ที่มิไดกรอกขอความ แลวใหนายสุขสันตไปกรอกขอความสมาชิกผูมีคุณสมบัติ
สมัครรับเลือกตั้งเอง โดยพยานมิไดรูเห็นกับการกระทําของนายสุขสันตดังกลาวนั้น เมื่อปรากฏวา
นายบุญทวีศักดิ์เปนคนนําแผนดิสกฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่แกไขแลว และแบบแจงจํานวน
สมาชิกพรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้นในรอบปปฏิทินที่ผานมา (แบบ ท.พ.๖) กับเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ไปมอบใหนายอมรวิทยดวยตนเองดังไดวินิจฉัยมาแลว ยอมแสดงวา นายบุญทวีศักดิ์รูเห็นการดําเนินการ
เพื่อใหผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ไมเปนสมาชิกพรรคติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหเปนผูมี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งมาโดยตลอด ทั้งนายปฏิพัฒน ผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่ศาลฎีกามีคําสั่งให
เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๕๐
ดวยวา นายบุญทวีศักดิ์นําหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคไปใหนายปฏิพัฒนดวยตนเอง เมื่อชวงบาย
ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ยิ่งแสดงใหเห็นวา นายบุญทวีศักดิ์ตองทราบดีวามีการออกหนังสือรับรอง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จใหแกผูสมัคร ขออางของนายบุญทวีศักดิ์จึงไมมีน้ําหนักหักลางพยาน
หลักฐานและพฤติการณแหงคดีได ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ไดออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกพรรคของผูสมัครอันเปนเท็จใหแกผูสมัครดังกลาวนําไปเปนหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของจังหวัดตาง ๆ โดยรูอยูแลววาผูสมัคร
ดังกลาวมิไดเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน ไมมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔)
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๓ มีวา พลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์
กลั่นเสนาะ รวมกันใหเงินสนับสนุนนายบุญาบารมีภณหรือบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรค ผูถูกรอง
ที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ หรือไม และการใหเงินของพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ กระทําในฐานะตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือไม
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พยานสําคัญที่ใหถอยคําในประเด็นนี้คือนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการหาผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค ผูถ กู รอง
ที่ ๓ และมีหนาที่ดูแลคาใชจายของผูสมัคร นางฐัติมาไปใหถอยคําที่พรรคประชาธิปตยวา นางฐัติมา
ไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ ตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและ
รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวม ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ศูน ยอํ านวยการเลือ กตั้ งพรรคผู ถูกร องที่ ๓ และครั้ง ที่ ๓ วัน ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๔๙ จํา นวน
๕๒๕,๐๐๐ บาท ที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก ถนนพระรามหก และนําไปเปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๓ ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามบันทึกคําใหการแนบทายเอกสารหมาย
ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑ และ ๔/๒ ตอมาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาเดินทางไปพักอาศัย
ที่บานของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยพันตํารวจโท สุวิชชา
จินดาคํา เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน พาไปสงที่สนามบิน วันรุงขึ้นคือวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปแจงความเปนหลักฐานที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพินวา ไปพักอาศัยอยู
ที่บานของนายสุเทพดวยความสมัครใจ มิไดถูกบังคับขูเข็ญ ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย
ร.๖๗ และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงที่หองประชุมตํารวจภูธรภาค ๘ ยืนยันขอเท็จจริงที่เคยใหไวแกนายสุวโรชและนายสุเทพ
โดยมีรายละเอียดเหตุการณบางตอนเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ นายไพฑูรย วงศวานิช
ผูสมัครในเขตภาคใต ไดโทรศัพทติดตอพลเอก ธรรมรักษ และพลเอก ไตรรงค หลังจากนั้นพลเอก
ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพือ่ ดูแลความเรียบรอย
ในการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์กลับไปเมื่อเวลาประมาณ
๒๑.๓๐ นาฬิกา ตอมาเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา พลโท ผดุงศักดิ์กลับมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๓ อีกครั้ง และนําเงินจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไปมอบใหนางฐัติมาตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๖๓ แตภายหลังนางฐัติมาเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และไปรองทุกขที่กองบังคับการ
กองปราบปรามใหดําเนินคดีแกนายสุเทพฐานหนวงเหนี่ยวกักขังและทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ตามรายงาน
ประจําวันและบันทึกคําใหการเอกสารหมาย ร.๖๘ และ ร.๗๐ แลว วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ นางฐัติมาไปใหการ
เพิ่มเติมตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

และ ร.๗๕ กลับคําใหการเดิมเปนวา นางฐัติมาไมเคยไดรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ เหตุที่ใหการปรักปรํา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เพราะนายสุเทพขมขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ และจะใหนางฐัติมาลงสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ทั้งนายสุเทพ ยังเสนอใหเงินจํานวนหนึ่ง
ดวย นายสุเทพใหพยานอานขอความที่เตรียมไว ซึ่งมีขอความพาดพิงถึงผูบริหารระดับสูงของผูถูกรอง
ที่ ๑ หลายคน การใหขอเท็จจริงของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตยมีการบันทึกภาพและเสียงไวดวย
พิจารณาแลวเห็นวา นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึก
ถอยคําเอกสารหมาย ร.๖๓ ดวยวา วันที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพลโท ผดุงศักดิ์มอบเงินใหนางฐัติมาครั้งแรก จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
นั้น มีแกนนําพรรคผูถูกรองที่ ๓ อยูดวยและรูเห็นกวา ๑๐ คน รวมทั้งนายบุญชู ซุนสุวรรณ และ
นายแฟนดี้ ปะสู นางฐัติมานําเงินที่รับมาจากพลโท ผดุงศักดิ์ไปจายแกแกนนําเปนคาสรรหาผูสมัคร
และแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยมีใบรับเงินที่มีลายมือชื่อผูรับเงินลงไวรวม ๑๓ แผน ใบเสร็จรับเงิน
ของผูสมัครสายกรุงเทพมหานครรวม ๘ แผน และรายการคาใชจายของผูถูกรองที่ ๓ รวม ๑๔ แผน
ตามเอกสารหมาย ร.๖๒ เปนหลักฐาน เมื่อนายบุญชูและนายแฟนดี้ไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริง นายบุญชูและนายแฟนดี้ก็ใหการทํานองเดียวกันวา นายบุญชูและนายแฟนดี้ไดรับ
เงินจากนางฐัติมาจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท และ ๗๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ โดยนายบุญชูและนายแฟนดี้
ลงลายมือชื่อในใบรับเงินเอกสารหมาย ร.๖๒ ใหไวเปนหลักฐานจริง และในวันที่นายแฟนดี้และนายบุญชู
รับเงินจากนางฐัติมานั้น นายแฟนดี้และนายบุญชูเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา สอบถามนางฐัติมาและแกนนําพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ เกี่ยวกับการวางตัวผูสมัคร ตามบันทึกถอยคําของนายบุญชูและนายแฟนดี้ เอกสารหมาย ร.๘๗
และ ร.๘๘ ตามลําดับ คําใหการครั้งแรกของนางฐัติมาจึงเจือสมกับคําใหการของนายบุญชูและนายแฟนดี้
แมนายบุญชูและนายแฟนดี้มาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา ไมเคยเห็นพลเอก ไตรรงคและ
พลโท ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตางจากที่เคยใหการไวตอ คณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แตนายบุญชูไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ และนายแฟนดี้ไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเปนเวลาภายหลังนางฐัติมากลับคําใหการแลว แตนายบุญชูและ
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นายแฟนดี้ก็ยังคงใหการเชนนั้น โดยเฉพาะนายบุญชูใหการดวยวา รูจักพลเอก ไตรรงคมากอนในขณะที่
เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คําใหการของนายบุญชูและนายแฟนดี้ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๗ และร.๘๘ จึงนาเชื่อกวาคําเบิกความของบุคคล
ทั้งสองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ สวนที่นายบุญชูและนายแฟนดี้อางวา คําใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนไมถูกตอง แตจําเปนตองใหการเชนนั้น โดยนายบุญชูอางวา มีอนุกรรมการ ๒ คน
สัญญากับนายบุญชู วาจะไปเปนพยานในชั้นศาลใหนายบุญชู หากมีปญหาเรื่องเปนสมาชิกพรรคไมครบ
เกาสิบวัน สวนนายแฟนดี้อางวา ถูกสอบปากคํารวม ๒ ชั่วโมงและผูสอบปากคําหลอกวาคนอื่นยอมรับ
หมดแลวนั้น เปนขออางที่ขัดตอเหตุผลเพราะนายบุญชูจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ยอมตองทราบดีวา
เปนไปไมไดที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนจะไปเปนพยานใหนายบุญชูตอสูคดีกับผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งซึ่งอยูในสังกัดเดียวกันกับคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
สวนนายแฟนดี้ที่อางวาถูกหลอกวา คนอื่นยอมรับหมดแลวนั้น หากไมเปนความจริง ยอมไมมีเหตุผล
ประการใดที่นายแฟนดี้จะตองยอมใหการเชนนั้น และแมนายแฟนดี้และนายบุญชูใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวา วันที่บุคคลทั้งสองรับเงินจากนางฐัติมาและเห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท
ผดุงศักดิ์ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มิใชวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๔๙ ดังคําใหการของนางฐัติมา แตนายแฟนดี้ใหการดวยวา วันที่รับเงินจากนางฐัติมา เปนวันที่นางฐัติมา
รับเงินมาจากบุคคลที่ไมทราบวาเปนใครจํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และนายบุญชูใหการวา นายบุญชู
รับเงินจากนางฐัติมาตามใบรับเงินเอกสารหมาย ร.๖๒ แผน ๖ ซึ่งเปนวันเดียวกับนายแฟนดี้ จึงเชื่อไดวา
นายแฟนดี้และนายบุญชูจดจําวันที่รับเงินจากนางฐัติมาและวันที่เห็นพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์
ไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ คลาดเคลื่อนไป
สวนที่ตอมานางฐัติมากลับคําใหการเดิมเปนวา พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ไมเคยไป
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนางฐัติมาไมเคยรับเงินจากพลโท ผดุงศักดิ์ นางฐัติมา
ใหขอเท็จจริงที่พรรคประชาธิปตยและใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนครั้งแรกเชนนั้น
เพราะถูกนายสุเทพขูวาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสาร และนายสุเทพเสนอวาจะใหนางฐัติมา
มาลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปต ย กับเสนอใหเงินจํานวนหนึ่ง
อีกดวย ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ร.๗๔ และ ร.๗๕ ทั้งเมื่อมาเบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ นางฐัติมาก็ไดยืนยันขอเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกคําใหการเพิ่มเติมนั้น เมื่อพิจารณาขออาง
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ของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุผลที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ แลว เรื่องที่อางวา ถูกนายสุเทพขมขู
วาจะดําเนินคดีขอหาปลอมแปลงเอกสารนั้น นางฐัติมายืนยันตลอดมาวาไมไดปลอมแปลงเอกสารของ
ผูสมัครคนใดเพราะผูสมัครของผูถูกรองที่ ๓ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน ยอมไมมีเหตุผลที่นางฐัติมา
จะตองเกรงกลัวการถูกดําเนิน คดีตามคําขูของนายสุเทพ เรื่องที่อางวานายสุเทพเสนอใหน างฐัติม า
ลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปตย ก็เปนเรื่องอีกยาวนานและ
ไมมีความแนนอน เพราะตองรอจนถึงการเลือกตั้งครั้งตอไป ซึ่งไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด สวนเรื่อง
ที่อางวานายสุเทพเสนอใหเงิน ซึ่งนางฐัติมาเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา นายสุเทพเสนอ
ใหเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจายแลวจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
หากเปนเชนนั้นจริง ไมนาเชื่อวานางฐัติมาจะกลาเปลี่ยนใจภายหลังรับเงินจํานวนมากจากนายสุเทพ
ไดเพียง ๑ หรือ ๒ วัน เทานั้น ขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่ยอมใหการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑
จึงมีน้ําหนักนอย และที่น างฐัติม าใหการตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ วานางฐัติม าไปที่
พรรคประชาธิปตยและใหการตามที่ปรากฏในบันทึกคําใหการเอกสารหมาย ร.๑๐ สิ่งที่สงมาดวย ๔/๑
และ ๔/๒ เนื่องจากพันตํารวจโท สุวิชชา จินดาคํา ไปแจงวานายสุเทพ เทือกสุบรรณ เชิญไปพบ
นายบุญาบารมีภณที่พรรคประชาธิปตยนั้น พันตํารวจโท สุวิชชาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วา พันตํารวจโท สุวิชชาเคยเปนนายตํารวจติดตามนายสุเทพขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา นายสุเทพแจงทางโทรศัพทให
พันตํารวจโท สุวิชชาไปพบที่โรงแรมฮิลตัน ปารค นายเลิศ นายสุเทพแนะนําใหรูจักนางฐัติมาและ
ขอใหชวยดูแลความปลอดภัยใหนางฐัติมา พันตํารวจโท สุวิชชาขับรถยนตสวนตัวพานางฐัติมาไปสง
ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ และวันรุงขึ้นพันตํารวจโท สุวิชชาไปรับนางฐัติมาที่ศูนย
อํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ พาไปสงที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปจังหวัดสุราษฎรธานี
เห็นวา ขณะที่พัน ตํารวจโท สุวิช ชาใหการตามบัน ทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๕๕ และเบิกความตอ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น พันตํารวจโท สุวิชชารับราชการตําแหนงสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาล
มักกะสัน และไมไดประโยชนประการใดจากการยืนยันดังกลาว ไมนาเชื่อวาจะนําความเท็จมากลาว
คําใหการของนางฐัติมาตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ ที่อางเปนทํานองวา ถูกพันตํารวจโท
สุวิชชาหลอกไปที่พรรคประชาธิปตยจึงรับฟงไมได
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สวนที่นางฐัติมาใหการตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๑ วา การบันทึกภาพและเสียงคําใหการ
ของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตย นางฐัติมาอานตามคําบอกของนายสุเทพนั้น เรื่องนี้นางสาวมณีรัตน
บุญสิน และนายชญานทัต เทียนทอง ผูดําเนินการบันทึกภาพและเสียงขณะที่นางฐัติมาใหขอเท็จจริง
ที่พรรคประชาธิปตย ตางใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๕๓ และ ร.๕๔ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันวา ขณะบันทึก
ภาพและเสียงของนางฐัติมานั้น ไมมีใครบังคับขูเข็ญนางฐัติมา และนางฐัติมาไมไดอานเอกสารใด ๆ
แมนางสาวมณีรัตนและนายชญานทัตเปนเจาหนาที่พรรคประชาธิปตย แตเปนเพียงเจาหนาที่ชั้นผูนอย
ปฏิบัติงานไปตามหนาที่ และไมไดประโยชนประการใดจากการนําความเท็จมากลาวเชื่อวานางสาวมณีรตั น
และนายชญานทัตใหการและเบิกความตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขออางของ
นางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําใหนางฐัติมาเปลี่ยนใจ ไมปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ ตอไป ซึง่ นางฐัตมิ าอางวา
ขณะอยูที่บานพักของนายสุเทพนั้น นางฐัติมารูสึกวาการปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง
อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง จึงพยายามติดตอนองสาวใหไปแจงความที่กองบังคับการกองปราบปราม
เพื่อใหสงเจาพนักงานตํารวจไปรับ เมื่อนองสาวไปแจงความแลว นายสุเทพโทรศัพทไปบอกวา มีขาวออกมา
วานางฐัติมาไปแจงความ และถามวาไปแจงความทําไม นางฐัติมาตอบวา อยากกลับบาน นายสุเทพ
บอกวายังกลับไมได จะเอาคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสอบกอน วันรุงขึ้นก็มีคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํานางฐัติมาที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึง
ขอเท็จจริงที่วา คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไปสอบปากคํานางฐัติมาที่กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แสดงวาวันที่นางฐัติมาเริ่มรูสึกวาการปรักปรําผูถูกรอง
ที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง อยากกลับบานเพื่อพูดความจริง คือวันที่ ๒๑ หรือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙
แตปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา นางฐัติมาไปแจงความไวเปนหลักฐาน
ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีวาไปพักอาศัยอยูที่บานของนายสุเทพดวยความสมัครใจ
มิไดถูกบังคับขูเข็ญ โดยมีรายละเอียดดวยวา นางฐัติม าเกรงความไมปลอดภัยในชีวิต สืบเนื่องจาก
ไปเปนพยานในการทุจริตการสมัครรับเลือกตั้ง ตองการใหนายสุเทพคุมครองจนกวาจะมั่นใจในความปลอดภัย
ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ร.๖๗ ทั้งตามบันทึกของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเอกสารหมาย ร.๑๖๓ และ ร.๑๖๕ ปรากฏวา คําใหการของนางฐัติมาตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น เปนการใหถอยคําที่หองประชุม
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กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ตอหนาสื่อมวลชนและประชาชนจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน หากนางฐัติมา
เห็นวา การปรักปรําผูถูกรองที่ ๑ เปนเรื่องที่ไมถูกตองและตองการพูดความจริง โดยเริ่มรูสึกเชนนั้น
มาตั้งแตเมื่อวันที่ ๒๑ หรือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมาไมนาจะไปแจงความตอเจาพนักงานตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอพุนพิน มีขอความตามที่ปรากฏในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย
ร.๖๗ และไมนาจะไปใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามทีป่ รากฏในบันทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๖๓ เพราะขณะนั้นนางฐัติมาอยูตอหนาเจาพนักงานตํารวจ และตอหนาสื่อมวลชนกับ
ประชาชนนับรอยคน ไมมีเหตุท่นี างฐัติมาจะตองเกรงกลัวใคร ไมมีความจําเปนประการใดที่นางฐัติมา
จะตองกลับมากรุงเทพมหานครและไปแจงความที่กองบังคับการกองปราบปรามวานายสุเทพหนวงเหนี่ยว
กักขังกอน แลวจึงไปขอกลับคําใหการที่เคยใหไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ขออางของนางฐัติมาเกี่ยวกับเหตุที่กลับคําใหการจึงไมมีน้ําหนัก
สวนถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตามเอกสารหมาย ร.๗๑ และ ร.๗๕ เกี่ยวกับเงินจํานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่อางวาไดรับจากนายสุเทพวา โอนไปเขาบัญชีของนางเพชรี ภาวะลี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ที่เหลือจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดนําไปใชจายคาบัตรเครดิตกรุงไทย มาสเตอรการด จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซื้อโทรศัพท
เคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่หางสรรพสินคาบิ๊กซี จํานวน ๒ เครือ่ ง เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
นอกนั้นใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เชน ชวยคาน้ํามันผูสมัคร ขัดแยงกับถอยคําของนางฐัติมาที่ใหการไวตาม
เอกสารหมาย ร.๗๑ วา นางฐัติมาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุเทพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๔๙ และตามเอกสารหมาย ร.๘๑ แผนที่ ๕ ซึ่งเปนบัญชีของนางเพชรี ที่นางฐัติมาไดโอนเงินจํานวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปเขาบัญชีดังกลาว ปรากฏวามีรายการโอนเงินมาเขาบัญชีจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากนายสุเทพ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ตรงกับถอยคําของนางเพชรีที่ใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๘๑ วา กอนโอนเงินมาเขาบัญชีของพยาน ระหวางพยานพูดคุย
อยูกับนายศักรินทร ภาวะลี นางฐัติมาไดติดตอผานนายศักรินทรในวันเดียวกันนั้น สวนคาใชจายที่นางฐัติมา
อางวาไดนําเงินที่ไดรับจากนายสุเทพไปชําระ ปรากฏวาบางรายการไดมีการชําระคาใชจายดังกลาว
ไปกอนวันที่นางฐัติมาอางวาไดรับเงินจากนายสุเทพ ถอยคําของนางฐัติมาตามเอกสารหมาย ร.๗๑
จึงไมอาจรับฟงเปนจริงได
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สวนที่นางฐัติม าใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามบัน ทึกถอยคํา
เอกสารหมาย ร.๗๕ วา มีการจายเงินใหผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขตกรุงเทพมหานครคนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ในเขตภาคใตคนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
วาเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินของตนเองประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกนั้นเปนเงินของนายพันธมิตร
ดวงทิพย ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข ๑ ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และนายพันธมิตรไดมาเบิกความ
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยืนยันวา ใหเงินสนับสนุนผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเงินจํานวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท แตนายพันธมิตรเคยใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายไดของตนตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๓ วา ประกอบ
อาชีพรับบริหารอาคารชุดและเปนกรรมการผูจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย ซีเคียวแสตนดารท จํากัด
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน ๔๐ คน มีรายไดเดือนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรายได
ตอเดือนเพียงเทานั้น ไมนาจะทําใหนายพันธมิตรสามารถใหเงินสนับสนุนแกผูสมัครของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ เปนเงินนับลานบาทได เชื่อวา เงินที่นางฐัติมาจายแกผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมใชเงินของ
นายพันธมิตร ทั้งไมใชเงินของผูถูกรองที่ ๓ เพราะนายบุญาบารมีภณใหการตามบันทึกถอยคําเอกสาร
หมาย ร.๗๗ วา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินในบัญชี ซึ่งนาเชื่อวาเปนเชนนั้นเพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๓
เพียง ๕ คน เปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๑ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้งเพียง ๔ คน ตามที่ปรากฏ
ในขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ เอกสารหมาย ถ.๗๑ แสดงวา
ผูถูกรองที่ ๓ มีฐานะทางการเงินไมดีนัก จึงสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในการเลือกตั้งครั้งกอนเพียงไมกี่คน และแมผูถูกรองที่ ๓ อางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา เงินที่ใชใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปน เงินที่ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนเงิน ๑,๓๖๐,๑๔๐ บาท แตนายบุญาบารมีภณ ก็ยอมรับเองวา
ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินจํานวนดังกลาวจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๙ ภายหลังวันเลือกตั้ง ๒ วัน เงินที่มอบใหแกนนําและสมาชิกที่สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ กอนวันเลือกตั้งจึงมิใชเงินของผูถูกรองที่ ๓ ที่ไดมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
อีกดวย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นัน้ ผูถ กู รองที่ ๓ สงผูส มัคร
แบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๖ คน และเขตอื่นจํานวน ๘๕ คน คิดเฉพาะเงิน
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ที่จายใหผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานครคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และในเขตอืน่ อยางนอยคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแตกอนไปยื่นใบสมัคร ตามคําเบิกความของนางฐัติมาและนายบุญาบารมีภณ ก็เปนเงินจํานวนมาก
ถึงสามลานบาทเศษ แลว แสดงวา ตองมีผูใหการสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และเชื่อวาขอเท็จจริงเปน ดังคําใหการของนางฐัติม า
ที่พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ครั้งแรกทีว่ า นางฐัตมิ าไดรบั เงิน
จากพลโท ผดุงศักดิ์ ๓ ครั้ง เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์เปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก
ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์นําเงินไปมอบใหนางฐัติมาครั้งแรก ภายหลัง พลเอก ไตรรงคและพลโท
ผดุงศักดิ์เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวยกันเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
เพื่อสอบถามเรื่องการวางตัวผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ จึงเชื่อไดวาพลโท ผดุงศักดิ์นําเงินไปมอบใหนางฐัตมิ า
โดยที่พลเอก ไตรรงคมีสวนรูเห็นดวย พยานฐานที่อยูของพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิไ์ มมนี า้ํ หนัก
เพียงพอที่จะหักลางคําใหการของนางฐัติมาที่พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงครั้งแรกดังกลาว นายบุญาบารมีภณใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ตามบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๗๗ ยอมรับวา ทราบเรื่องที่นางฐัติมาและนายพันธมิตรจายเงินแก
ผูสมัครในเขตกรุงเทพมหานครคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และจายเงินแกผูสมัครในภาคใตคนละ ๓๐,๐๐๐
ถึง ๔๐,๐๐๐ บาทดวย แมนายบุญาบารมีภณอางวาไมทราบวาเงินดังกลาวเปนของใคร แตนายบุญาบารมีภณ
เปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนไปไมไดที่เห็นมีคนจายเงินแกผูสมัครในนามพรรคแลวจะไมสอบถาม
ผูจายวาเปนเงินของใคร เชื่อวา นายบุญาบารมีภณทราบดีวา เงินดังกลาวเปนเงินที่นางฐัติมารับมาจาก
พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์เพื่อนําไปใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓
พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เปนนายทหารที่ยังรับราชการ ไมไดรับประโยชนประการใด
จากการนําเงินไปมอบใหนางฐัติมาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ บุคคลทั้งสองเปนผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร
ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีตําแหนงหนาที่เปนรองหัวหนาพรรค ผูถูกรองที่ ๑
เมื่อผูถูกรองที่ ๑ ไดรับประโยชนจากการที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครลงแขงขันกับผูถูกรองที่ ๑ ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จึงเชื่อไดวา เงินที่พลโท ผดุงศักดิ์นําไปมอบใหนางฐัติมามิใชเงินของ
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พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์เอง แตเปนเงินที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์รับมาจากพลเอก
ธรรมรักษและนําไปมอบใหนางฐัติมาในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษนั่นเอง
ขอ เท็จ จริง ฟง ไดวา พลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุง ศัก ดิ์ รว มกัน ใหเ งิน สนับ สนุน
นายบุญาบารมีภณและนางฐัติมาเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ของผูถูกร องที่ ๓ และการใหเงิน ของพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศัก ดิ์
แกนายบุญาบารมีภณและนางฐัติมากระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ
ปญหาขอเท็จจริงที่ตองวินิจฉัยขอ ๔ ที่วา นายบุญาบารมีภณ ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์
ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัคร
นําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งหรือไม นั้น
พิจารณาแลว เห็นวา นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึก
ถอยคําของพยานที่ไดใหการไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย
ร.๗๘ และ ร.๗๗ ตามลําดับ ซึ่งไดความวา ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ผูถูกรอง
ที่ ๓ ไดสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๒๑ คน โดยผูสมัครทั้งหมดไดผา นมติทปี่ ระชุมของพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ และยืนยันวาผูสมัครแตละคนไดสมัคร
เปนสมาชิกพรรคผานตัวแทนจัดหาสมาชิกแลวรวบรวมสงมาใหพยานนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค
ในการประชุม ประจําเดือนเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผูสมัครทั้งหมดเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ยกเวนนางสาวพรพิมล มูลสาร เปน สมาชิกสามัญ ประจําสาขาพรรคลําดับ ๒๔ จังหวัดขอนแกน
คํา ให ก ารของนายบุญ าบารมี ภ ณดั งกล าวขั ดแยง กั บคํ าให การของนางสาวอุ ทัย วรรณ แหวนทอง
นางสาวชนมณี กลาณรงค และนายอุทัย นามวงศ ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
พรรคผูถูกรองที่ ๓ แตไมไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
การเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบเกาสิบวัน โดยตางใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๙๒ ร.๙๑ และ ร.๘๕ ตามลําดับ ทํานองเดียวกันวา
พยานแตละคนเพิ่งไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ นางสาวชนมณี
ใหการยืนยันวา พยานกรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยเจาหนาที่ของพรรคบอกวา
ไมตองลงวันที่ใ นใบสมัคร นายอุทัยใหการวา วัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ นายพีระคุณ อัน ทะเกตุ
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ซึ่งเปนหลานชักชวนพยานใหไปสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พยาน
บอกวาพยานเปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันจะไมมีปญหาหรือ แตนายพีระคุณบอกวาพรรคจัดการ
ใหทุกอยาง พยานไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เจาหนาที่ในศูนยอํานวยการ
เลือกตั้งบอกวา พยานมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดใหพยานมาในวันพรุงนี้ตอนเชาจะไดกรอกใบสมัคร
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานจึงไดไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ แลวกรอกใบสมัคร
เปนสมาชิกพรรคและไดรับหมายเลขสมาชิกพรรคลําดับ ๐๗๗ สอดคลองกับคําเบิกความของนายบุญชู
หรือชูวิทย ซุนสุวรรณ ผูสมัครเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดสงขลา ที่เบิกความรับรองถอยคําที่พยานใหการ
ไวตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามเอกสารหมาย ร.๘๗ แมนายบุญชูจะใหการวา
นายบุญชูไดสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อกลางเดือนกันยายน ๒๕๔๘ แตนายบุญชูก็ได
กรอกใบสมัครเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยไมไดลงวันที่ใหแกนางฐัติมา ในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๔๙ โดยนางฐัติมาอางวาเอกสารที่นายบุญชูเคยสมัครเปนสมาชิกพรรคอยูที่จังหวัดมหาสารคาม
แตตอมาก็ปรากฏวานายบุญชูไมไดรับประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิก
พรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน และศาลฎีกามีคําสั่งยกคํารองของนายบุญชูแลว แสดงวา
นายบุญชูเปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบ
เกาสิบวันเชนเดียวกับนางสาวอุทัยวรรณ นางสาวชนมณี และนายอุทัย บุคคลเหลานี้ลวนเปนเพียงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง และใหถอยคําอยางตรงไปตรงมาไมมีขอพิรุธ ถอยคําของบุคคลทั้งสามจึงมีน้ําหนักรับฟง
ยิ่งกวาถอยคําของนายบุญาบารมีภณ นอกจากนั้น นายพันธมิตร ดวงทิพย ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ เบิกความรับรองบันทึกถอยคําเอกสารหมาย ร.๘๓ วา การคัดเลือกผูสมัครลงรับเลือกตั้ง
ไมวาผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง ๑๒๑ คน นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรค
กรรมการบริหารพรรค พยาน และนางฐัติมา ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือก เมื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๓ ตามเอกสารหมาย
ร.๕๘ แผนที่ ๑๐ ถึงแผนที่ ๑๘ จํานวน ๑๒๑ คน ปรากฏวาผูสมัครเกือบทั้งหมดจํานวน ๑๑๒ คน
ไมไดรับการประกาศรายชื่อใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไมพบรายชื่อเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ ในฐานขอมูลการเปนสมาชิกพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยนายบุญาบารมีภณเบิกความ
รับรองบันทึกถอยคําตามเอกสารหมาย ร.๗๘ ดวยวา พยานไดตรวจสอบความเปนสมาชิกพรรคของผูส มัคร
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อเห็นวาถูกตองจึงไดออกหนังสือรับรองใหไปสมัครรับเลือกตั้ง หากพยาน
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ไมอยูก็ไดมอบหมายใหนายพันธมิตร เปนผูออกหนังสือรับรองใหผูสมัคร แตพยานไดออกหนังสือรับรอง
ใหผูสมัครประมาณครึ่งหนึ่งของผูสมัครทั้งหมด แสดงวานายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓
รูวาผูสมัครของพรรคเปนบุคคลผูไมมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเปนสมาชิกพรรคติดตอกัน
ไมถึงเกาสิบวัน แตไดจัดทํารายงานการประชุมเพื่อเพิ่มเติม สมาชิกของผูสมัครดังกลาวยอนหลังที่
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ อางวา ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์โดยเขาแทนที่สมาชิกที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออกตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ ขอ ๓๕
ตามรายงานการประชุมพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผูถูกรอง
ที่ ๓ ไมจําตองแจงรายงานการประชุมดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบนั้น เห็นวา ประเภท
สมาชิกกิตติมศักดิ์ตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๓ เอกสารหมาย ร.๙ ขอ ๙ ไมมีจําพวกที่เขามาแทนที่
สมาชิกเดิมที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออก อยูในขอบังคับของพรรคผูถูกรองที่ ๓ แตประการใด รวมทั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ กําหนดให
หัวหนาพรรคการเมืองมีหนาที่จะตองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา
พรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกดังกลาวใหน ายทะเบียนพรรคการเมืองทราบโดยไมมี
ขอยกเวนไมวาในกรณีใด ขออางของนายบุญาบารมีภณดังกลาวจึงรับฟงไมได ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ จัดทํารายงานการประชุมรับสมัครและออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์ใหแกผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ติดตอกันไมครบ
เกาสิบวัน อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครนําไปเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้ง
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๙ มีวา ขอเท็จจริงที่รับฟงไดตามคํารองและตามทางไตสวน ถือไดวา
เปนการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา แมพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศกั ดิ์ เปนกรรมการบริหารพรรค
แตไมไดเปนหัวหนาพรรค และไมไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนาพรรคหรือมีมติพรรคหรือมติ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคใหกระทําการตามขอกลาวหา หากบุคคลทั้งสองกระทําการตามขอกลาวหา
ก็เปนเรื่องสวนตัว ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ หรือในฐานะผูแทนของผูถูกรองที่ ๑
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
อีกทั้งบุคคลทั้งสองไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสิน
ของผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗
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นอกจากนี้ผูถูกรองที่ ๑ไมไดประโยชนจากการกระทําที่กลาวหา เพราะการที่พรรคฝายคานไมสงผูสมัคร
ยอมทําใหผูถูกรองที่ ๑ ชนะการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดอยางแนนอน
แมอาจมีบางเขตตองมีการเลือกตั้งใหม และอาจมีปญหาเกี่ยวกับการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร ก็เปน
เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองชี้ขาดตอไป สวนผูถูกรองที่ ๓ ตอสูวา การกระทําที่กลาวอางวาเปนการกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ได ตองเปนไปตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวคือ ตองเปน การกระทําโดยคณะกรรมการ
บริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือผูท่หี ัวหนาพรรคมอบหมาย นางฐัติมา ไมใชกรรมการบริหารพรรค
และกระทําการโดยไมไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรค ถือไมไดวาเปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๓
เชนกัน
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ บัญญัติวา “ใหพรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองแลวเปนนิติบุคคล”
และมาตรา ๒๐ บัญญัติวา “ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และมติของทีป่ ระชุมใหญ
ของพรรคการเมือง” และวรรคสอง บัญญัติวา “ใหหัวหนาพรรคการเมืองเปนผูแทนของพรรคการเมือง
ในกิจ การอัน เกี่ ยวกั บบุ คคลภายนอก เพื่อ การนี้หั วหนา พรรคการเมือ งจะมอบหมายเป น หนัง สื อ
ใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได”
ในสวนที่เกี่ยวกับผูถูกรองที่ ๑ นั้น แมพรรคการเมืองที่น ายทะเบียนรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคการเมืองแลวมีฐานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริ หารพรรค โดยมีหั วหนา พรรคเป น ผู แ ทนพรรคการเมื อ งในกิจ การอั น เกี่ย วกั บบุ คคลภายนอก
ตามมาตรา ๒๐ แมไมปรากฏวา ผูถูกรองที่ ๑ มีมติใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ กระทําการ
อันเปนการสนับสนุนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือใหเงินแก
ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ดี หรือพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิได
มอบหมายใหพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ดําเนินการตามขอกลาวหาก็ดี หรือบุคคลทั้งสอง
ไมมีหนาที่รับผิดชอบดานการเงิน การจัดทําบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยสินของผูถูกรองที่ ๑
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๗ แตบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับ
กับการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองตามปกติทั่วไปที่ชอบดวยกฎหมาย หากเปนการดําเนินกิจการ
อันเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยสภาพของภารกิจจะตองเปนการกระทําที่ไมอาจเปดเผย
ยอมเปนไปไมไดที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีมติหรือหัวหนาพรรคจะมีหนังสือมอบหมายใหผูใด
กระทํา ทั้งหากจะตองมีมติคณะกรรมการบริหารพรรคหรือมีหนังสือมอบหมายจากหัวหนาพรรคเสียกอน
จึงจะถือไดว าการดําเนิ น กิจการอัน เปน การฝา ฝน ตอบทบัญ ญัติแ หงกฎหมายมีผลผูก พัน พรรคแล ว
บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ยอมไมมีทางที่จะมีผลใชบังคับ ดังนั้น หากมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจดวย การดําเนินกิจการอันเปนการฝาฝน
ตอกฎหมายนั้นก็ยอมมีผลผูกพันพรรคการเมือง
เมื่อพิจารณาสถานการณทางการเมืองภายหลังการยุบสภาและกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา พรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญ
คือพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ประกาศไมสงผูสมัคร แมโอกาสที่ผูถูกรองที่ ๑
จะไดรับชัยชนะโดยเด็ดขาด และจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว มีความเปนไปไดสูง เพราะการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒๔๘ คน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓๗๗ คน ยิ่งพรรคการเมืองฝายคาน ๓ พรรคใหญไมลงสมัคร สมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งยอมตองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตปญหาที่ผูถูกรองที่ ๑ จะตองเผชิญ
ก็คือ ปญหาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ ที่บัญญัติวา “ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียวและผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว
ตามวรรคหนึ่ง และไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการ
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การเลือกตั้ง จัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น” บทบัญญัติดังกลาวมีผลใหเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัคร
เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นตองไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ นัน้
มิฉะนั้นตองมีการเลือกตั้งใหม เพื่อใหมีผูสมัครที่ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งกอนหนานี้ คือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ปรากฏในหนังสือขอมูล สถิติ และ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดพิมพโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เอกสารหมาย ถ.๗๑ วา มีเขตเลือกตั้งที่พรรคฝายคาน ๓ พรรค ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร จํานวน ๙๐ เขต และในจํานวน ๙๐ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูถูกรองที่ ๑
ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นถึง ๓๗ เขต เปนเขตเลือกตั้ง
ในสิบสี่จังหวัดภาคใตจํานวน ๓๐ เขต จังหวัดสุพรรณบุรี ๕ เขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดละ ๑ เขต และในจํานวน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว มีเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครพรรคผูถกู รอง
ที่ ๑ ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละสิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๔ เขต และไดคะแนนเสียง
ตั้งแตรอยละสิบถึงรอยละสิบหาของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจํานวน ๑๔ เขต ยอมเปนที่คาดหมายไดวา
หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวลงสมัครใน ๓๗ เขตเลือกตั้งดังกลาว โอกาสที่ผูสมัคร
พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ยอมเปนไปไดยาก ซึ่งหากเปนเชนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองมีการเลือกตั้งใหม และปญหา
ที่จะตองเกิดขึ้นตอเนื่องตามมาก็คือปญหาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๕๕ ที่บัญญัติวา “การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาจึงจะเปนองคประชุม
เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได” บทบัญญัติดังกลาวเคยเปนปญหา
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อป ๒๕๔๓ วา ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภายังมีจํานวนไมครบ ๒๐๐ คน
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง
จะดําเนินการประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม และศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ที่ ๒๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓ วา หากสมาชิกวุฒิสภายังไมครบจํานวน ๒๐๐ คน
จะดําเนินการประชุมวุฒิสภาเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญไมได เพราะเมื่อสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน
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ไมครบจํานวน ๒๐๐ คน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง ยอมตองถือวายังไมครบองคประกอบเปนวุฒิสภา
ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมครบ ๕๐๐ คน ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ ก็อาจมีปญหาทําใหการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ไมอาจกระทําได ก็จะมีผลตอเนื่องไปถึงการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ บัญญัติวา “ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙” และมาตรา ๑๕๙ บัญญัติวา “ภายในสามสิบวัน นับแตวัน เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมครั้งแรก” ดวยเหตุนี้
ในเขตเลือกตั้งที่เคยเปนพื้นที่ของพรรคฝายคาน หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและ
ผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น การเขาดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของพันตํารวจโท ทักษิณ และการจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารราชการแผนดินของ
ผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองลาชาออกไป และแมเปนไปไดวาในที่สุดแลวหากไมมีทางที่ผูสมัครนั้นจะได
คะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จะตองมีองคกรที่มีอํานาจ
เขามาชี้ขาดตัดสินวาจะตองดําเนินการอยางไรเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนครบ ๕๐๐ คน
ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง แตกระบวนการดังกลาวยอมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง เหตุการณดังกลาว
คณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีวา
จะปลอยใหเกิดขึ้นไมได และหากไมตองการใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น สิ่งที่จะตองดําเนินการก็คือ
ตองจัดหาผูสมัครจากพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัครแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้ง
ที่มีแนวโนมวา หากมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว ผูสมัครนั้นจะไดคะแนนเสียงนอยกวา
รอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น แตการหาผูสมัครพรรคการเมืองเล็กมาลงสมัคร
ก็มีขอจํากัด เนื่องจากพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน เพิ่งตัดสินใจไมสงสมาชิก
ลงสมัครรับเลือกตั้งกอนเปดการรับสมัครเพียงไมกี่วัน โอกาสที่จะไดบุคคลที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ เชน สําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ตามมาตรา ๑๐๗ (๓) เปน สมาชิกพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน
ตามมาตรา ๑๐๗ (๔) หรือจะตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
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ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือเคยศึกษาหรือเคยรับราชการในจังหวัดนั้น
ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือเกิดในจังหวัดนั้น ตามมาตรา ๑๐๗ (๕) ยอมเปนไปไดยาก โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองเล็กที่ไมไดเตรียมการไวกอน ซึ่งสิ่งที่จะตองดําเนินการและขอจํากัดดังกลาวคณะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ รวมทั้งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ยอมตองทราบดีเชนกัน
พลเอก ธรรมรักษ เปนทั้งกรรมการบริหารพรรค รองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สวนนายพงษศักดิ์เปนทั้งกรรมการบริหารพรรค
รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมตางเปนกระทรวงใหญ แสดงใหเห็นวาทั้ง พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์เปนบุคคลสําคัญของผูถูกรองที่ ๑ และไดรับความไววางใจอยางยิ่งจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ยอมจะตองมีบทบาทในการบริหารงานและการกําหนดนโยบาย
ในการดําเนินกิจการทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ อยางสูง การที่พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
สนับสนุนใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่ไมมีคุณสมบัติ
ลงสมัครไดก็ดี ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจา ยในการสง
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี เชื่อไดวา เปนการดําเนินการเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตัง้
ที่ยืดเยื้อและไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อใหผูถูกรองที่ ๑ สามารถกลับคืนสูอํานาจ
ไดโดยเร็วนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไมไดรับ
ประโยชนประการใดเปนการสวนตัวจากการดําเนินการดังกลาว ในทางกลับกันหากการดําเนินการดังกลาว
สําเร็จผลแลว จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูถูกรองที่ ๑ ประกอบกับพลเอก ธรรมรักษ ไดรบั มอบหมาย
ใหเปนผูรับผิดชอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ไมมีเขตเลือกตั้งใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีผ่ สู มัครพรรคผูถ กู รอง
ที่ ๑ ไดคะแนนนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตนั้น และปรากฏวาพรรคการเมือง
ที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากพลเอก ธรรมรักษ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือผูถูกรองที่ ๒ ไมไดสง
ผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในความรับผิดชอบของพลเอก ธรรมรักษเลย แตสงผูสมัคร
ในเขตภาคใตจํานวนถึง ๒๑ คน จากจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ทั้งสิ้น
๓๑ คน สวนผูถูกรองที่ ๓ แมวาจะไดสงผูสมัครในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๒๓ คน
แตก็สงผูสมัครในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ คือในเขตภาคใตถึง ๓๑ คน และที่จังหวัดสุพรรณบุรี
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อีก ๔ คน การที่พลเอก ธรรมรักษ เขาไปเกี่ยวของกับการใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ และ
ผูถูกรองที่ ๓ เพื่อใหสงผูสมัครจํานวนมากในเขตเลือกตั้งนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ที่เปนปญหาของผูถูกรองที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเกิดปญหาการเลือกตั้งที่ยืดเยื้อ
และไมมีความแนนอนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการกลับคืนสูอํานาจของ
ผูถูกรองที่ ๑ ภายหลังการเลือกตั้งเชนนี้ เมื่อพิเคราะหประกอบกับการสนับสนุนใหพรรคการเมืองอื่น
สงผูสมัครลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ เปนเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
ตอผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง ทั้งนายจาตุรนต ฉายแสง รักษาการหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
เบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา เมื่อมีผูกลาวหาวา พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์
ไปวาจางผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ใหสงผูสมัครและสนับสนุนใหผูถูกรองที่ ๒ แกไขเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอกลาวหา เพียงแตมีการประชุมผูสมัครหรือการประชุมแบบกวาง ๆ และมี
การพูดกันวา มีขอกลาวหาประการใดก็ใหผูเกี่ยวของไปสูคดี ไมมีการประชุมเรื่องนี้เปนกิจจะลักษณะ
ทั้งกอนและหลังวันเลือกตั้ง ทั้งที่ขอกลาวหาดังกลาวเปนเรื่องสําคัญที่กระทบตอภาพลักษณของผูถูกรอง
ที่ ๑ ทําใหเชื่อไดวา กอนดําเนินการดังกลาวพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ แลว จึงถือไดวา การกระทําของพลเอก ธรรมรักษและ
นายพงษศักดิ์ เปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๑ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐ ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
มีสวนเกี่ยวของดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูสมัครที่เปน
สมาชิกพรรคเปนเวลานอยกวาเกาสิบวัน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งสามารถลงสมัครได และนายบุญทวีศักดิ์
รูเห็นยินยอมใหนายชวการ ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของผูถูกรองที่ ๒ รับเงินจาก พลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครแขงกับสมาชิกพรรค ผูถูกรองที่ ๑
เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้น
ไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ทั้งนายบุญทวีศักดิ์ยังไดออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อัน เปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐาน
ลงสมัครรั บเลือกตั้ งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรอีกด วย การกระทํา ของนายบุญทวีศัก ดิ์ดังกลา ว
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เปนการกระทําเพื่อประโยชนของผูถูกรองที่ ๒ ประกอบกับนายประพัฒน เพชรทอง เลขาธิการพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ และนายเอนก จัน ทรสนธิ์ เหรัญญิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เบิกความตอคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวา ผูถูกรองที่ ๒ มีมติใหสงผูสมัครทั่วประเทศ แมยืนยันวาผูถกู รองที่ ๒ ไมไดเงินสนับสนุน
จากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๓๖ คน ยอมตองใชเงิน และตองเปนเงินจํานวนมากกวา
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครเพียง ๖ คน นายบุญทวีศักดิ์
ก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวาการกระทําของนายบุญทวีศักดิ์ดังกลาว
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ เชนกัน และนายบุญทวีศักดิ์
เปนผูแทนผูถูกรองที่ ๒ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญทวีศักดิ์เปนการกระทําของผูถูกรองที่ ๒
และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๒๐
ในสวนของผูถูกรองที่ ๓ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ รูเห็นยินยอมใหนางฐัติมา ผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากพลเอก ธรรมรักษ
เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งนายบุญาบารมีภณ ยังออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพรรคของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การกระทําของนายบุญาบารมีภณดังกลาวเปนการกระทําเพื่อ
ประโยชนของผูถูกรองที่ ๓ ประกอบกับนายศุภกิจ ดุลยเกียรติ เลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๓ เบิกความ
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมรับวา ทราบเรื่องที่ผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครเปนจํานวนมาก แมยืนยันวา
ผูถูกรองที่ ๓ ไมไดเงินสนับสนุนจากบุคคลใด แตการสงผูสมัครจํานวนมากถึง ๑๒๖ คน ยอมตองใชเงิน
และตองเปนเงินจํานวนมากกวาการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัคร
เพียง ๙ คน นายบุญาบารมีภณก็ไดยอมรับมาโดยตลอดวา ผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงิน จึงเชื่อไดวาการกระทํา
ของนายบุญาบารมีภณจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรค ผูถูกรองที่ ๓ แลว
และนายบุญาบารมีภณเปนผูแทนผูถูกรองที่ ๓ จึงถือไดวา การกระทําของนายบุญาบารมีภณเปนการกระทํา
ของผูถูกรองที่ ๓ และมีผลผูกพันผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๐
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๐ มีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่ง
ยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
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และ (๓) หรือไม และการกระทําของผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เขาหลักเกณฑที่อาจมีคําสั่งยุบพรรค
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา การลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๖ (๑) สวนแรก หมายถึง กระทําการเพื่อใหการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสิ้นสุดลง การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิถีทางที่มิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง หมายถึง
การไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ คือการปฏิวัติรัฐประหารหรือยึดอํานาจ
การปกครองดวยกําลัง ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๕ การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนการกระทํา
อันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวย
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และการกระทํา
ที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตองเปน
การกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอย
พิจารณาแลวเห็นวา การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่เปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หมายถึงการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยความยินยอมพรอมใจ
จากประชาชนสวนใหญที่แสดงออกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจะทําหนาที่พิจารณาให
ความเห็น ชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐ มนตรี ตามที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๒ โดยกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งยังจะตองเปนไป
โดยสุจริต เพื่อกอใหเกิดความชอบธรรมในการเขาสูอํานาจของพรรคการเมืองนั้น ในทางตรงขาม
การไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยการเลือกตั้งที่ฝาฝนตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือเปนไปโดยไมสุจริต ยอมถือไดวา เปนการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การไดม าซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงมิไดหมายความ
ถึงการไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยการปฏิวัติรัฐประหารหรือ
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ยึดอํานาจการปกครองดวยกําลัง ทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๖๕ ดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางเทานั้น
การที่ผูถูกรองที่ ๑ สนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูที่
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะเหตุเปนสมาชิกพรรคการเมืองนั้นนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได ยอมเปนการสนับสนุน
ใหเกิดการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๐๗ (๔) และการที่ผูถูกรองที่ ๑ ใหเงินสนับสนุนแกผูถูกรองที่ ๒ กับผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เอง
ยอมมีผลเทากับผูถูกรองที่ ๑ สงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวา ๑ คน ในเขตเลือกตัง้
เดียวกัน เปนการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๘
ที่บัญญัติวา “พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใด
จะสงไดคนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น” ผูถูกรองที่ ๑ กระทําดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีมีผูสมัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ คนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศใหมีการเลือกตั้งใหม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปตามครรลองของกฎหมายตามปกติ โดยรวมกันกระทํา
เปนขบวนการกับพรรคการเมืองอื่น เพียงเพื่อใหการกลับคืนสูอํานาจของผูถูกรองที่ ๑ เปนไปโดยเร็ว
ยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนหลัง และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑
เปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) สวนแรก
ดวยหรือไม
ปญหาตองวินิจฉัยตอไปมีวา การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ถือไดวา เปนการกระทําอันอาจเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม เห็นวา การที่ผูถูกรองที่ ๑ เขาแทรกแซงบิดผันกระบวนการเขาสูอ าํ นาจในการปกครองประเทศ
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เพื่อสรางภาพลวงตาวามีการแขงขันกันตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งที่โดยเนื้อแทมิไดเปนเชน นั้น
ยอมสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยตองสั่นคลอนไมมั่นคง ทําใหประชาชนที่รูขอเท็จจริง
เสื่อมศรัทธาตอระบบการเมือง อาจนําไปสูการตอตานการใชอํานาจปกครองโดยไมชอบธรรมของพรรคการเมือง
ประกอบกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เปนบทบัญญัติที่เปน
นโยบายของรัฐ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ จึงเปนภัย
ตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม
มาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวา การกระทําของผูถูกรองทั้งสามเปนการลมลาง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ดวยหรือไม เพราะไมอาจทําใหผลคดี
เปลี่ยนแปลงไป
ในสวนของผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถกู รองที่ ๓ รับเงิน
จากผูถูกรองที่ ๑ และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐาน
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงานเจาหนาที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ เพื่อใหผูสมัครที่ขาด
คุณสมบัติสามารถลงสมัครไดนั้น แมมิใชกระทําเพื่อใหผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ ไดมาซึ่งอํานาจ
ปกครองประเทศ แตการกระทําดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงผลบังคับของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง จึงถือไดวาเปนการกระทําอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) ทั้งยังเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓) อีกดวย
สวนที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา การกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖
(๓) เปนการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒
ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕
และการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖
(๓) ตองเปนการกระทําผิดที่รุนแรง มิใชกระทําผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น การกระทําอันอาจเปนภัยตอ
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ความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๖๖ (๓) เปนคนละกรณีกับการกระทําอันเปนความผิดทํานองเดียวกันกับที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ และที่กลาวอางวา การกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) ตองเปนการกระทําความผิดที่รุนแรง มิใชกระทํา
ผิดกฎหมายเล็กนอยนั้น การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ เปนอันตรายอยางยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หาไดเปนความผิดกฎหมายเล็กนอยดังที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางไม ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขนึ้
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๑ มีวา กรณีมีเหตุสมควรยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓
วรรคสาม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
บัญญัติเพียงวา พรรคการเมืองที่กระทําการตามบทบัญญัติดังกลาว อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได
และกรณีมีเหตุที่ไมสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากผูถูกรองที่ ๑ สามารถแกไขปญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเรื้อรังมาตั้งแตป ๒๕๔๐ เปน ผลสําเร็จ และกระทําการตามนโยบายที่เปน ผลดีตอ
ประเทศชาติมากมาย จนเปนที่นิยมของประชาชนสวนใหญ ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๔๔ สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๘ คน
เปนอันดับหนึ่ง และเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๗๗ คน จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเปน
ครั้งแรก มีสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบ
รุนแรงตอสมาชิกพรรคเหลานั้น ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของ ทั้งหากมีคําสั่งใหยุบพรรค ผูถูกรองที่ ๑
บานเมืองจะเกิดความสับสนวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการเมืองไทย สงผลกระทบตอ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
พิจารณาแลวเห็นวา การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น จะตองมีบุคคลตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไปรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนิน
กิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามบทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหมายความวา พรรคการเมืองจะตองเปนที่รวมของบุคคลที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองเชนเดียวกัน และมีเจตนารมณท่ีจะรวมกันดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประโยชนแก
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ประชาชนโดยรวม แตเมื่อพิจารณาถึงที่มาของการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ วาเปนเพราะมีการชุมนุมทางการเมือง
ของประชาชนและขยายตัวไปในทางที่กวางขวางและรุนแรงขึ้น ซึ่งการชุมนุมดังกลาวปรากฏในบันทึก
ถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐
วามีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนไมพอใจที่พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขายกิจการ
ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐใหแกบริษัทที่เปนของรัฐบาลตางชาติเปนเงินหลายหมื่นลานบาท โดยไมเสียภาษี
แกรัฐ และปรากฏวากอนการขายกิจการดังกลาวเพียง ๓ วัน ก็มีการตราพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีเนื้อหาสาระเปนการลดสัดสวนการถือหุนของบุคคลผูมี
สัญชาติไทยในกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ ออกมาใชบังคับ อันเปนที่เคลือบแคลงสงสัยวา
เปนกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อเอื้อประโยชนตอการขายกิจการดังกลาว การยุบสภาผูแทนราษฎรในวันที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัวของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มิไดมีสาเหตุ
มาจากความขัดแยงทางการเมืองระหวางองคกรฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ หรือระหวางพรรคการเมือง
ในฝายบริหารดวยกันเอง หรือมีปญหาอันเกี่ยวดวยประโยชนสาธารณะที่สมควรคืนอํานาจการตัดสินใจ
ทางการเมืองแกประชาชนดวยการยุบสภา ทั้งการผลักดันกฎหมายที่เอื้อตอธุรกิจของครอบครัวดังกลาว
แสดงใหเห็นวาหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ อํานาจเหนืออุดมการณของพรรคอยางเด็ดขาดในการกําหนด
ความเปนไปของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งการกําหนด วันเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ภายหลังยุบ
สภาผูแทนราษฎรเพียง ๓๗ วันนั้น ก็เปนการชวงชิงความไดเปรียบทางการเมือง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ไดมีคําวินิจฉัยแลววา ทําใหเกิดผลของการเลือกตั้งที่ไมเที่ยงธรรม ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และการกําหนดวันเลือกตั้งภายหลังการยุบสภาผูแทนราษฎร
เพียง ๓๗ วันดังกลาว ก็ไดทําใหพรรคการเมืองฝายคานทั้งสามพรรคนํามาเปนขออางในการไมสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง และนําไปสูการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง ของผูถ กู รอง
ที่ ๑ โดยการสนับสนุนใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และใหเงินสนับสนุนแก
ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลงแขงขันกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมผี สู มัครพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว และผูสมัครนั้นไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตัง้
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ในเขตเลือกตั้งนั้น แตในที่สุดก็ไมไดเกิดผลสําเร็จตามประสงค เนื่องจากปรากฏวา มีเขตเลือกตัง้ ทีม่ ผี สู มัคร
เพียงคนเดียวจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวนถึง ๒๘๑ เขต จากจํานวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด ๔๐๐ เขต
และผลลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ปรากฏวา มีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครจากพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น จํานวน ๓๘ เขตเลือกตั้งใน ๑๕ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมี
การเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนในวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๔๙ แตเมื่อลงคะแนนแลว ยังมีเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียว
และผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นไมไดรับคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นอีกจํานวน ๑๔ เขตเลือกตั้ง ใน ๙ จังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม
อีกเปนครั้งที่ ๓ โดยกําหนดใหมีการลงคะแนนในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ดังที่ปรากฏในคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ถ.๙๑ แตการเลือกตั้ง
ในวันดังกลาวไมไดมีขึ้น เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวใหระงับการเลือกตั้งในวัน
ดังกลาวไวกอน และตอมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ใหเพิกถอนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และครั้งถัดมา หลังจากนั้นไดมีพระราชกฤษฎีกา
แกไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนด
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แตเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขก็ไดเขายึดอํานาจ
การปกครองเสียกอน ปญหาที่เกิดขึ้นจึงเริ่มมาจากปญหาสวนตัวของหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ และ
การกระทําของผูถูกรองที่ ๑ ไมเพียงเปน การกระทําเพื่อใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดังไดวินิจฉัยมาแลวเทานั้น
ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองอันเปนสถาบันหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยอมตองมี
ภาระหนาที่ในการผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชน
จะตองเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่แสดงออกในการเลือกตั้ง แตผูถูกรองที่ ๑ กลับทําให
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนเพียง
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แบบพิธีที่จะนําไปสูการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น ทั้งที่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปนั้น เปนชวงจังหวะเวลาและเปนกระบวนการทางการเมืองที่มคี วามสําคัญยิง่
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการเปดโอกาสอยางกวางขวางที่สุดแกประชาชนที่จะได
รวมกันใชสิทธิแสดงเจตจํานงและตกลงใจที่จะกําหนดทิศทางทางการเมือง และคัดสรรผูแทนเขามาทําหนาที่
ทั้งในฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร แสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ มิไดใหความสําคัญหรือเห็นคุณคา
ของสิทธิเลือกตั้งของประชาชน อันเปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้
ยังแสดงถึงการไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง ทั้งที่ผูถูกรองที่ ๑ เปนพรรคการเมืองที่ไดรับ
ความไววางใจจากประชาชนสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
กอนหนานี้ ๒ ครั้ง ควรตองสรางความยั่งยืนใหแ กการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมั่น คง
กับหลักการที่วา กฎหมายตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด ยิ่งไปกวานั้นยังเปนขอบงชี้ดวยวา ผูถูกรองที่ ๑ มิไดมี
อุดมการณทางการเมืองที่มุงพัฒนาประเทศชาติเพื่อใหคนในชาติมีความสุขทั่วหนาดังที่ไดรณรงคหาเสียง
ไวตอ ประชาชนอยางแทจริง หากแตมุงประสงคเพียงดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศ นอกเหนือไปจากครรลองที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศตลอดจนบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จนยากที่หาอุดมการณอันแทจริงของพรรคใหเกิดความมั่นใจ
แกประชาชนโดยรวมวา เมื่อเปนรัฐบาลมีอํานาจบริหารราชการแผนดินแลว จะดําเนินการปกครอง
โดยสุจริต ไมประพฤติมิชอบหรือบริหารราชการแผนดินโดยแอบแฝงไวซึ่งผลประโยชนของตนเองและ
พวกพอง พฤติการณของผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาว แสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ไมอาจดํารงความเปน
พรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและจรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศ
โดยรวมไดอีกตอไป กรณีจึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ที่ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ผูถูกรอง
ที่ ๑ มีสมาชิกพรรคจํานวนมากถึง ๑๔,๓๙๔,๔๐๔ คน การสั่งยุบพรรคจะเกิดผลกระทบรุนแรงตอสมาชิกพรรค
ทั้งที่ไมมีสวนรูเห็นเกี่ยวของนั้น เปนเรื่องที่หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑
ขณะเกิดเหตุจะตองรวมกันรับผิดชอบตอสมาชิกพรรคดังกลาวเอง ขอกลาวอางของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้
ฟงไมขึ้น
สวนผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ นั้น การที่ผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรองที่ ๓ รับเงินจากผูถูกรองที่ ๑
และออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๒ รวมกับพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อัน เปนการใหความรวมมือแกผูถูกรองที่ ๑
จนกอใหเกิดเหตุการณดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓ เปนพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึน้ มา
เพื่อประโยชนของผูกอตั้งหรือคณะกรรมการบริหารพรรค มิไดเกิดจากการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ของบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองเชนเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการทางการเมืองใหเปนไปตามอุดมการณ
ทางการเมืองนั้น เพราะบุคคลในพรรคเพียงไมกี่คนก็สามารถนําพรรคไปรับจางพรรคการเมืองอื่นเพื่อ
ประโยชนในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่นได พฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูถูกรองที่ ๒ และ
ที่ ๓ มิไดมีสภาพความเปนพรรคการเมืองอยูเลย กรณีจึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒ และที่ ๓
เชนกัน
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๒ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใชบังคับกับเหตุ
ยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
(๒) และ (๓) ไดหรือไม
ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูวา เหตุยุบพรรคการเมืองทั้งมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คือพรรคการเมือง “กระทําการ” อยางใด
อยางหนึ่งตามที่กําหนด แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ อางถึงคําสั่งยุบพรรคการเมืองเฉพาะ
“กระทําการตองหาม” จึงใชบังคับกับเหตุยุบพรรคที่ระบุในมาตรา ๖๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) ที่ผูรองอางมาเปน เหตุใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนบทบัญญัติใ ห
“การกระทําการ” และการหามกระทําการมีเพียงที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ (๔) จึงไมอาจนําการกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มาเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ บัญญัติวา
เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (๑)
กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ (๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ (๔) การทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึง่
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ เห็นวา ตามบทบัญญัติดังกลาว แมความของมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ
(๓) จะเปนบทบัญญัติที่กําหนดเรื่องของการกระทําการที่อาจถูกยุบพรรคการเมืองได แตขณะเดียวกัน
ก็มีความหมายชัดเจนวาเปนบทบัญญัติที่หามกระทําการอยูในตัว เพราะเมื่อพรรคการเมืองใดกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวก็อาจถูกยุบพรรคการเมืองได จึงมีผลเทากับเปนขอตองหามมิใหพรรคการเมือง
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวนั่นเอง คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรองที่ ๑ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๓ มีวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผล
ใชบังคับยอนหลังกับการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้หรือไม
ในขอนี้ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ไมมีผลใชบังคับยอนหลัง เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาว
ไมไดกําหนดใหมีผลใชบังคับยอนหลัง ทั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในการใชสิทธิทางการเมืองซึ่งเปนโทษทางการเมืองและมีความรายแรงกวาโทษอาญาบางประเภท จึงตอง
กําหนดไวแนนอนลวงหนา หากตีความวาใหมีผลยอนหลังก็จะขัดกับหลักนิติรัฐและหลักการออกกฎหมาย
ที่อารยประเทศทั่วโลกยึดถือ
พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการตองหาม ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรค”
ประกาศฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตการกระทําของผูถูกรอง
ทั้งสามอัน เปนเหตุแ หงการยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๙ เกิดขึ้นในชวงเวลาภายหลังพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบงั คับ
คือเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ อันเปนวันลงคะแนนเลือกตั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงมีปญหาวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พุทธศักราช ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓
เปนกฎหมายที่มีผลยอนหลังเปนผลรายแกบุคคล ตองหามมิใหใชบังคับหรือไม
หลักการหามออกกฎหมายมีผลยอนหลังเปนผลรายแกบุคคลนั้น มีที่มาจากหลักการที่วา ไมมี
กฎหมาย ไมมีความผิด ไมมีโทษ แตหลักการดังกลาวใชบังคับกับการกระทําอันเปนความผิดอาญาเทานั้น
ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ บัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา ตอเมื่อไดกระทําการ
อันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น
จะตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” ซึ่งหลักการนี้ไดรับความคุมครองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในอดีตหลายฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ที่ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดหาป นับแต
วันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคเพราะเหตุกระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ นั้น แมเปนบทบัญญัติที่มีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ กอนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับตองรับผลรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเดิมเพียงแตไดรับผล
ตามมาตรา ๖๙ กลาวคือ จะขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม หรือเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
หรือมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหมตามมาตรา ๘ อีกไมไดเทานั้น แตการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมิใชโทษทางอาญา เปนเพียงมาตรการทางกฎหมายที่เกิดจากผลของกฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการยุบพรรคการเมืองที่กระทําการตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อมิใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกบา นเมืองและการปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตยมี โอกาสที่จะกระทําการอัน เปน การกอใหเกิดความเสียหายซ้ําอีก ในชว ง
ระยะเวลาหนึ่ง และแมสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในสังคมที่มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตการมีกฎหมายกําหนดวา บุคคลใดสมควรมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเหมาะสมแกสภาพ
แหงสังคม หรือเพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมนั้นดํารงอยูยอมมีได ประกาศคณะปฏิรปู
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ จึงมีผล
ใชบังคับยอนหลังแกการกระทําอันเปนเหตุยุบพรรคในคดีนี้ได ขอตอสูของผูถูกรองที่ ๑ ขอนี้ฟงไมขึ้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก
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ประเด็นตองวินิจฉัยขอ ๑๔ มีวา การที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งมีตําแหนงในขณะ
เกิดเหตุ แตภายหลังลาออกจากตําแหนงแลวกอนวันมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวได หรือไม
ในขอนี้ ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางวา ภายหลังวันที่ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ กรรมการบริหารพรรคและพันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนง
หัวหนาพรรค ทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ขอ ๕๕ (๒) และมีผลสมบูรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ และยังไมไดมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม เนื่องจากพรรคการเมือง
ยังถูกหามดําเนินการประชุมหรือดําเนินกิจการใด ๆ ทางการเมืองอยู ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พิจารณาแลวเห็นวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคตามประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ขอ ๓ ยอมมีผล
ใชบังคับแกกรรมการบริหารพรรคทุกคนในขณะที่มีการกระทําอันเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น
การลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนง
ซึ่งมีผลทําใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลือพนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรคผูถูกรองที่ ๑
ในเวลาตอมาก็ตาม ก็ไมลบลางผลของการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ไดกระทําในขณะที่กรรมการบริหารพรรค
ผูนั้นดํารงตําแหนงอยู มิฉะนั้นจะกอใหเกิดผลที่ไมควรจะเปน กลาวคือ หลังจากทีม่ กี ารกระทําอันฝาฝน
ตอบทบัญญัติกฎหมายแลว กรรมการบริหารพรรคทั้งหลายลาออก เพื่อใหตนเองมิตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง
การบังคับเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ยอมตกเปนอันไรผล
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรอง
ที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบ
มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และใหยุบพรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทย ผูถูกรอง
ที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ประกอบ
มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) กับใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวน
๑๑๑ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๑๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๓ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙
มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙
นายปญญา ถนอมรอด

ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายอักขราทร จุฬารัตน

รองประธานรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย พงษธา

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายธานิศ เกศวพิทกั ษ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายจรัญ หัตถกรรม

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายนุรักษ มาประณีต

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

นายวิชัย ชื่นชมพูนทุ

ตุลาการรัฐธรรมนูญ

