สรุ ปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๑
เรื่อง

วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

อัยการสูงสุ ดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคพลังประชาชน

๑. ความเป็ นมาและข้ อเท็จจริงโดยสรุ ป
๑.๑ อัยการสู งสุ ด ผูร้ ้อง ยืน่ คําร้อง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งยุบ
พรรคพลังประชาชน ผูถ้ ูกร้อง คําร้องสรุ ปความได้วา่
(๑) ผูถ้ ูกร้อง มีฐานะเป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรค
การเมืองไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๙/๒๕๔๑ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ต่อมาผูถ้ ูกร้องได้
แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔
สิ งหาคม ๒๕๕๐ ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องชุดใหม่ จํานวน ๓๗ คน โดยมีนายสมัคร
สุ นทรเวช เป็ นหัวหน้าพรรค และนายยงยุทธ ติยะไพรัช เป็ นรองหัวหน้าพรรค นายทะเบียนพรรคการเมือง
ได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริ หารพรรค ผูถ้ ูกร้อง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
(๒) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบ
สัดส่ วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้อง สมัครรับเลือกตั้งเป็ น
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัด ส่ ว น กลุ่ มจังหวัด ที่ ๑ ในนามผูถ้ ู ก ร้ อง และเมื่ อวัน ที่ ๒๐ ธัน วาคม
๒๕๕๐ นายวิจิตร ยอดสุ วรรณ ผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓
พรรคชาติไทย ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีใจความว่า การที่กลุ่มกํานันใน
อําเภอแม่จนั เดินทางไปพบนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องที่กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ น่าเชื่อว่านายยงยุทธ ติยะไพรัช จะต้องมีการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็ นเงินให้แก่กลุ่มกํานันดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งให้แก่
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้องหรื อให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองอื่น
ซึ่ งเป็ นการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันน่ าจะเป็ นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและ
เที่ ย งธรรม และในการเลื อกตั้ง สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่ อ วัน ที่ ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๕๐ ปรากฏว่า
นายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวกได้รับเลือกตั้ง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ นายวิจิตร ยอดสุ วรรณ ยืน่ คําร้องขอถอนคําร้องคัดค้านการ
เลือกตั้ง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อนุ ญาต และในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้นายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวก เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

-๒(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนสอบสวนขึ้นเพื่อพิจารณา
คําร้องคัดค้านดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสื บสวนสอบสวนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนางสาวละออง ติยะไพรัช กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ (๑)
และมาตรา ๕๗ เห็นควรให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช กับพวก และให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาํ วินิจฉัยชี้ ขาดว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการ
ฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําของนายยงยุทธ ติ ยะไพรั ช เป็ นเหตุให้การเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม เห็นควรเพิก
ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง นายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช และให้ ด ํา เนิ น คดี อ าญาแก่ น ายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๕๗ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ จํานวน ๑ คน แทนพวกของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
(๕) วัน ที่ ๑๘ มี นาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลื อกตั้งได้ยื่น คําร้ องต่ อศาลฎี ก า
ซึ่ งศาลฎี กาได้มีคาํ สั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า มี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่า
นายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช ได้ก ระทํา การฝ่ าฝื นพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกล่าว
มีผลทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดเชี ยงรายมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมตาม
คําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณี จึงต้องเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช และให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ จํานวน ๑ คน ใหม่ แทนพวกของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ จึ ง มี ค าํ สั่ ง ให้เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช มีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดเชี ยงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ จํานวน ๑ คน แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช ซึ่ งเป็ นพวกของ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกล่าว
(๖) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี ศาลฎี กามีคาํ สั่งให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของนายยงยุทธ
ติ ย ะไพรั ช และคณะกรรมการสื บสวนสอบสวนมี ความเห็ นสรุ ปได้ว่า มี ก ารให้เ งิ น ระหว่า งนายยงยุทธ
ติยะไพรัช กับกํานัน จํานวน ๑๐ คน จริ ง และผลของการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้า

-๓พรรคผูถ้ ูกร้องนั้น เห็นว่า มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช ได้กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ ก วุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และการกระทําดังกล่าวมีผลทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดเชียงราย
มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ ง อันเนื่ องจากนายยงยุทธ
ติยะไพรั ช รองหัวหน้าพรรคผูถ้ ูกร้ อง ซึ่ งถือว่าเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองอี กตําแหน่ งหนึ่ ง ได้
กระทําการเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม และการกระทําดังกล่าวมีผลผูกพันผูถ้ ูกร้อง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ซึ่ งให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งสอดคล้องกับคําสั่ง
ศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ จึงเห็นว่าการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการกระทําอัน
ฝ่ าฝื นรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๙๔
(๗) นายทะเบี ยนพรรคการเมื องพิจารณาแล้วเห็ นด้วย จึ งเสนอต่อคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ง เมื่ อ วัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๕๑ ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของ
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งที่ ใ ห้ แ จ้ง ผู ้ร้ อ งเพื่ อ ดํา เนิ น การต่ อ ไป นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งจึ ง ส่ ง
พยานหลัก ฐานพร้ อ มสํา นวนการสื บ สวนสอบสวนข้อ เท็จ จริ ง กรณี ดัง กล่ า วข้า งต้น มาให้ผูร้ ้ อ งพิ จ ารณา
ดํา เนิ น การยื่ น คํา ร้ อ งเพื่ อ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค ํา สั่ ง ยุ บ พรรคผูถ้ ู ก ร้ อ ง ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการเลื อกตั้งสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ ก วุฒิสภา พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑
ผูร้ ้ องพิจารณาข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานที่ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง ในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองส่ งมาแล้ว จึงยืน่ คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้
๑. มี คาํ สั่งยุบพรรคผูถ้ ูกร้ อง ตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๑๑๑
๒. มีคาํ สั่งเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องมี
กําหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่งให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง โดยจะเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง ตามบัญชีรายชื่อเอกสารท้ายคําร้องทั้งหมด หรื อจะเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของ
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องที่เป็ นผูม้ ีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบการ
กระทําของผูส้ มัคร มีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม แล้วมิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้

-๔การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรมตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ โดยขอให้เป็ นดุ ลพินิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ผูถ้ ูกร้องยืน่ คําชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหา ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สรุ ปได้ดงั นี้
(๑) คํา สั่ ง ศาลฎี ก าที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ไม่ มี ผ ลผู ก พัน ผู ้ถู ก ร้ อ ง หั ว หน้ า พรรคและ
กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง ซึ่งไม่ใช่คู่ความในคดีดงั กล่าว ทั้งนายยงยุทธ ติยะไพรัช ก็มิได้กระทําการใด
อันเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ หรื อประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันมีผลทําให้การ
เลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม ผูถ้ ูกร้องมิได้กระทําการใด
อันเป็ นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องไม่มี
ส่ วนรู ้เห็นกับการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว
มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันจะเป็ นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสัง่ เพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด
(๒) ผูถ้ ูกร้องมิได้กระทําการใดที่จะถือได้ว่าเป็ นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการ
ปกครองประเทศ โดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้เ ป็ นไปตามวิ ถี ท างที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อัน จะเป็ นเหตุ ใ ห้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งยุบพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) ด้วยเหตุผลที่ว่า พรรคการเมือง และการ
เลือกตั้งเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย พรรคการเมืองย่อมเป็ น
องค์กรทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญต่อประชาชน และถือเป็ นองค์กรตัวแทนทางการเมืองของประชาชนและ
มีบทบาทต่อประเทศชาติ
(๓) หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องไม่มีผูใ้ ดมี ส่วนรู ้ เ ห็ นกับเรื่ องที่
นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกกล่าวหา หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรื อ
แก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันจะเป็ นเหตุให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้องและเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง
(๔) การดําเนินการสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยืน่ คําร้องของ
ผูร้ ้องในคดีน้ ี เป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรมของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค
ผูถ้ ูกร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ จึงมิได้เป็ นไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง
ด้วยเหตุผลดังที่ได้ช้ ีแจงดังกล่าว ผูถ้ ูกร้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยกคําร้องของผูร้ ้อง
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้อง คําชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหา เอกสารประกอบคําร้อง คําชี้แจง
แก้ขอ้ กล่าวหา และได้ตรวจพยานหลักฐานของคู่กรณี แล้ว เห็นว่า คดี มีขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐานเพียง
พอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ กรณี ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นตามที่คู่กรณี ร้องขออีก ศาลจึงงดการ

-๕ไต่สวน ตามข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๗ และ
เปิ ดโอกาสให้หวั หน้าพรรคผูถ้ ูกร้องหรื อผูแ้ ทนแถลงการณ์ปิดคดีดว้ ยวาจา
๒. ประเด็นเบือ้ งต้ น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีวา่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคําร้องนี้ไว้พิจารณา
วินิจฉัย หรื อไม่
คําร้องของผูร้ ้องนี้ ตอ้ งด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๙๕ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๑๑๑ ประกอบข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนู ญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๕
และข้อ ๒๗ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยคําร้องของผูร้ ้องได้
๓. ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นแห่ งคดีที่จะพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริ หารพรรค
พลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อไม่
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรให้ยบุ พรรคการเมืองผูถ้ ูกร้อง หรื อไม่
ประเด็นที่ ๓ หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูถ้ ูกร้องต้องถูกเพิกถอน
สิ ทธิเลือกตั้ง หรื อไม่

คําวินิจฉัย
ประเด็นที่ ๑ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริ หารพรรค
พลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็ นว่า ศาลฎี กาได้มีคาํ วินิจฉัยไว้แล้วว่า นายยงยุทธ ติยะไพรั ช รองหัวหน้าพรรค
ผูถ้ ูกร้อง กระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ และมีผลทําให้การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจังหวัดเชียงราย มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม ตามคําสัง่ ศาลฎีกาที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ซึ่งประเด็น
ที่ ศาลฎี กาได้วินิจฉัยไว้แล้วนั้น เป็ นประเด็นข้อเท็จจริ งเดี ยวกันกับคดี น้ ี และเป็ นประเด็นที่อยู่ในอํานาจ
การพิ จ ารณาของศาลฎี ก าจะเป็ นผูว้ ิ นิ จ ฉัย ซึ่ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ ก

-๖วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติให้ศาลฎี กาเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ ขาดประเด็นการทุจริ ตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาไว้โดยเฉพาะ จึงถือเป็ นที่ยตุ ิตามคําสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบคําวินิจฉัยในปั ญหาที่เป็ นอํานาจหน้าที่ของศาลฎีกาดังกล่าว
ได้ท้ งั ศาลรัฐธรรมนูญก็มิใช่ศาลที่มีอาํ นาจรับวินิจฉัยอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลฎีกาด้วย
ประเด็นตามคําคัดค้านของผูถ้ ูกร้องที่อา้ งว่า คําสั่งของศาลฎีกาไม่มีผลผูกพันผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรค
และกรรมการบริ หารพรรคคนอื่ น เพราะเป็ นบุคคลภายนอกคดี นั้น เห็ นว่า ประเด็นที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ
จะต้องวินิจฉัยในคดีน้ ี มิใช่ประเด็นที่ว่า ผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคคนอื่นกระทําการ
ฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ หรื อไม่ แต่เป็ นการพิจารณาวินิจฉัยว่า เมื่อนายยงยุทธ ติยะไพรัช ใน
ฐานะรองหัว หน้า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถ้ ูก ร้ อ ง กระทํา การฝ่ าฝื นพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิ ก วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕๓ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ สัง่ ให้มีการยุบพรรคและเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริ หารพรรค ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ หรื อไม่ โดยไม่จาํ เป็ น
ที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผูถ้ ูกร้อง หัวหน้าพรรค หรื อกรรมการบริ หารพรรคคนอื่น เป็ นผูก้ ระทําผิดด้วยหรื อไม่
คําคัดค้านของผูถ้ ูกร้องจึ งไม่อยู่ในอํานาจของศาลรัฐธรรมนู ญที่จะรับวินิจฉัยให้เป็ นอย่างอื่นให้ต่างไปจาก
ศาลฎีกาได้
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องคัดค้านว่า การกระทําที่มีการกล่าวหาว่า นายยงยุทธ ติยะไพรัช กระทําการฝ่ าฝื น
กฎหมายเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ ผูถ้ ู ก ร้ อ งจะมี ม ติ ส่ ง นายยงยุท ธ ติ ย ะไพรั ช เป็ นผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง นายยงยุท ธ
ติยะไพรัช จึงมิได้เป็ น “ผูส้ มัคร” ในขณะกระทําความผิด นั้น เห็นว่า ศาลฎีกาได้วินิจฉัยประเด็นนี้ไว้แล้วว่า
แม้ขณะกระทําผิดจะยังมิได้เป็ น “ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง” ก็ตาม แต่ภายหลังได้สมัครรับเลือกตั้ง ย่อมถือเป็ นการ
กระทําในฐานะผูส้ มัครรับเลือกตั้งด้วย ดังนั้น จึงไม่อยูใ่ นอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่น
ได้เช่นกัน
ประเด็นที่ ๒ มีเหตุสมควรให้ยบุ พรรคการเมืองผูถ้ ูกร้อง หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง เป็ นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมายที่
บัญญัติไว้เด็ดขาดแล้วว่า หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หัวหน้าพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรค
การเมืองผูใ้ ดมีส่วนรู ้เห็ น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทําผิดของผูส้ มัครรับเลือกตั้งนั้นแล้ว
มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม กฎหมายให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ แม้ขอ้ เท็จจริ ง พรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมือง หรื อกรรมการบริ หารพรรคจะไม่ได้เป็ น
ผูก้ ระทําก็ตาม กฎหมายยังให้ถือว่าเป็ นผูก้ ระทํา จึงเป็ นข้อเท็จจริ งที่ไม่อาจโต้แย้งได้ แม้ศาลรัฐธรรมนูญเองก็

-๗ไม่อาจวินิจฉัยเป็ นอื่นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดในการทุจริ ตซื้อสิ ทธิซ้ือเสี ยงในการเลือกตั้ง เป็ นความผิดที่มี
ลักษณะพิเศษที่ผกู ้ ระทําจะใช้วิธีการอันแยบยลยากที่จะจับได้ กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
พรรค จะต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่ วมทํางานกับพรรค และคอยควบคุม ดูแล สอดส่ องไม่ให้คนของพรรค
กระทํา ความผิด โดยมี บ ทบัญ ญัติ ใ ห้ พ รรคการเมื อ งและผูบ้ ริ ห ารพรรคจะต้อ งรั บ ผิด ในการกระทํา ของ
กรรมการบริ หารพรรคคนที่ไปกระทําผิดด้วย ในทํานองเดียวกันกับหลักความรับผิดของนิ ติบุคคลทัว่ ไปที่ว่า
ถ้าผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลหรื อผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนนิ ติบุคคลไปกระทําการใดที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ
นิ ติบุคคลนั้น แล้วก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่น นิ ติบุคคลจักต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของผูแ้ ทน
หรื อผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลนั้นด้วย จะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ คดีน้ ี จึงถือได้ว่า มีเหตุตาม
กฎหมายที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า สมควรยุบพรรคการเมืองผูถ้ ูกร้องหรื อไม่
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า ผูก้ ระทําผิดตามรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จะต้องเป็ นบุคคล
คนละคนกับบุคคลผูก้ ระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และยืนยันว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคคนอื่นไม่
มีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้วมิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม นั้น เห็นว่า หากผูก้ ระทําผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นกรรมการบริ หารพรรคเสี ยเอง
ย่อมเป็ นที่ประจักษ์ชดั อยูใ่ นตัวแล้วว่า กรรมการบริ หารพรรคคนนั้นมีท้ งั เจตนาและการกระทําผิดยิง่ กว่าเพียง
รู ้ เห็ นเป็ นใจกับผูอ้ ื่นเสี ยอีก จึ งย่อมไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องให้หัวหน้าพรรคหรื อกรรมการบริ หารพรรค
คนอื่น เป็ นผูม้ ีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทํานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้
การเลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมอีกต่อไป
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า พรรคการเมืองเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย จึงควรมีความเข้มแข็ง ไม่สามารถถูกยุบได้โดยง่าย นั้น เห็นว่า การเป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
จะต้องเป็ นการเข้มแข็งที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยดําเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยความสุ จริ ต แม้พรรคที่หย่อน
คุณภาพมาตรฐานจะถูกยุบ แต่บุคคลที่มีอุดมการณ์อนั บริ สุทธิ์ทางการเมืองตรงกันย่อมมีสิทธิข้ นั พื้นฐานที่จะ
ตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่เมื่อใดก็ได้ การยุบพรรคการเมืองที่กระทําผิด จึงเป็ นการปลูกฝังการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมื อ งให้ เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม อัน จะเป็ นคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า ผูถ้ ูกร้องได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันมิให้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งของผูถ้ ูกร้อง
กระทําการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่ อนที่จะประกาศพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไป ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๐ โดยจัดประชุมชี้แจงให้ผสู ้ มัครของผูถ้ ูกร้องทราบแล้ว นั้น เห็นว่า การดําเนิ นการดังกล่าว แม้หาก
จะได้กระทําจริ ง ก็มิได้เป็ นข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายในกรณี ที่หวั หน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค หรื อ

-๘กรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องไปทําผิดเสี ยเอง ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งว่า มีการกระทําความผิดโดยผูท้ ี่
เป็ นกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องแล้ว ผูถ้ ูกร้องย่อมต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ประเด็นที่ผถู ้ ูกร้องอ้างว่า ผูถ้ ูกร้องมิได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการกระทําของนายยงยุทธ ติยะไพรัช
ตามที่ มี ก ารกล่ า วหา นั้น เห็ น ว่ า ประเด็น นี้ ศาลฎี ก าได้วิ นิ จ ฉัย ไว้แ ล้ว ว่า การกระทํา ของนายยงยุท ธ
ติยะไพรัช ทําให้การเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายไม่สุจริ ตและเที่ยงธรรม ซึ่งยังผลให้ผถู ้ ูกร้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจํานวนมากขึ้น อันเป็ นประโยชน์สาํ คัญประการหนึ่ง
สําหรับประเด็นที่ผถู ้ ูกร้ องอ้างว่า การสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการยื่น
คําร้องของผูร้ ้องในคดีน้ ีเป็ นการละเมิดสิ ทธิในกระบวนการยุติธรรม มิได้เป็ นไปตามหลักนิติธรรมนั้น เห็นว่า
ประเด็นการสื บสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั้น ศาลฎี กาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า เป็ นการ
ดํา เนิ น การโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ส่ ว นการยื่ น คํา ร้ อ งคดี น้ ี ผูร้ ้ อ งเป็ นผูม้ ี ห น้า ที่ ยื่ น คํา ร้ อ งต่ อ ศาลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ และได้ดาํ เนิ นการมา
โดยถูกต้องตามครรลองแห่ งข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ทุกประการแล้ว จึงเป็ นการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคซึ่ งเป็ นกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาหลายสมัย มีบทบาทสําคัญในพรรคจนได้รับยกย่องให้เป็ นรองหัวหน้าพรรคและ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร จึงเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งควบคุมและสอดส่ อง ดูแลให้สมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน
บริ หารอยู่ก ระทําการเลื อกตั้งโดยสุ จ ริ ต และเที่ ยงธรรม แต่ก ลับเป็ นผูม้ ากระทําความผิด เสี ยเอง อันเป็ น
ความผิดที่ร้ายแรงและเป็ นภัยคุกคามต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ กรณี จึงมีเหตุอนั สมควร
ที่จะต้องยุบพรรคผูถ้ ูกร้อง เพื่อให้เป็ นบรรทัดฐานพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีงามและเพื่อให้เกิ ดผลในทาง
ยับยั้งป้ องปรามมิให้เกิดการกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก
ประเด็นที่ ๓ หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองผูถ้ ูกร้องต้องถูกเพิกถอน
สิ ทธิเลือกตั้ง หรื อไม่
พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกาํ หนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สั่ง
ให้ยุบพรรคการเมือง ซึ่ งเป็ นการเน้นยํ้าตรงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสี่ ที่บญั ญัติไว้เช่นเดียวกัน
บทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นบทบังคับตามกฎหมายว่า เมื่อศาลมีคาํ สั่งให้ยบุ พรรคแล้ว จะต้องเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองซึ่ งดํารงตําแหน่ งอยู่ในขณะที่มีการกระทํา
ความผิด เป็ นเวลาห้าปี ซึ่ งศาลไม่อาจใช้ดุลพินิจสั่งเป็ นอื่นได้ ส่ วนข้อโต้แย้งของผูถ้ ูกร้องและผูเ้ กี่ ยวข้อง
ที่อา้ งว่า การเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมือง จะต้อง

-๙เป็ นกรณี ที่หัวหน้าพรรคการเมืองหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมืองแต่ละคนมีส่วนรู ้เห็น หรื อปล่อยปละ
ละเลย ฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ นั้น
เห็นว่า การเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองในคดีน้ ี เป็ น
การเพิกถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่ มิใช่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และไม่ว่ากรณี จะเป็ นเช่นใดก็ตาม บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่าว ก็มิอาจลบล้างบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญได้ ข้อโต้แย้งของ
ผูถ้ ูกร้องและผูเ้ กี่ยวข้องในประเด็นนี้ท้ งั หมดจึงฟังไม่ข้ ึน
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ด้ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้า งต้น ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมติ เ อกฉั น ท์ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ให้ ยุ บ พรรค
พลัง ประชาชน ผู ้ถู ก ร้ อ ง เนื่ อ งจากนายยงยุ ท ธ ติ ย ะไพรั ช รองหั ว หน้ า พรรคพลัง ประชาชนและ
กรรมการบริ หารพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลทําให้การเลือกตั้งมิได้
เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม อันเป็ นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่ งมิได้เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และให้
เพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริ หารพรรคพลังประชาชน ซึ่ งดํารง
ตําแหน่ งอยู่ในขณะที่ กระทําความผิด เป็ นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คาํ สั่งให้ยุบพรรค
การเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๖๘ วรรคสี่

ย่อโดย นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
กลุ่มงานคดี ๒
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