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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนุรักษ มาประณีต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๑
วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ประเด็นวินิจฉัย
อัยการสูงสุด ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพลังประชาชน ผูถูกรอง
เนื่องจากนายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและเปนกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
ซึ่งเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนจังหวัดเชียงราย กลุม จังหวัดที่ ๑
พรรคพลังประชาชน กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ กระทําการอัน เปน การฝาฝนรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) พระราชบั ญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ ซึ่งมีผลทําให
การเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด เ ป น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม กั บ ขอให เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของหั ว หน า
พรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งให
ยุบพรรคพลังประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗
ไดตรวจคํารองและคําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว คดีคงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยดังนี้
ประเด็นขอแรก นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชาชน กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม
ประเด็นขอสอง มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถกู รอง หรือไม
ประเด็นขอสาม หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรองตองถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือไม
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ความเห็น
ประเด็นขอแรก นายยงยุทธ ติยะไพรัช รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดม าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม เห็นวา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาขอเท็จจริงตามคํารองคัดคานของนายวิจิตร ยอดสุวรรณ แลวฟงไดวา
นายยงยุทธ และนางสาวละออง ติยะไพรัช กระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามความเห็นที่ ๒๘/๒๕๕๑ วา นายยงยุทธ กระทําผิดจริง แลวตอมาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยื่นคํารองตอศาลฎีกา ศาลฎีกาพิจารณาแลวมีคําสั่งที่ ๕๐๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๑ วา นายยงยุทธ ไดกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรฯ มาตรา ๕๓ และการกระทํ า ดัง กล าวมี ผ ลทํ า ให ก ารเลื อกตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในจังหวัดเชียงรายมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามคํารองของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายยงยุทธ มีกําหนดเวลา ๕ ป นับแตวันที่มีคําสั่ง
และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓ ใหม จํานวน ๑ คน
แทนนางสาวละออง ติยะไพรัช ซึ่งเปนพวกของนายยงยุทธ จากการที่ศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ดังกลาวแลว จึงตองถือขอเท็จจริงตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัย จะฟงขอเท็จจริงเปนอื่น มิได หากจะรับฟง
ข อ เท็ จ จริ ง ไม ต รงกั บ การวิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าก็ จ ะเป น การเปลี่ ย นแปลงคํ า วิ นิ จ ฉั ย คํ า สั่ ง ศาลฎี ก า
อันถึงที่สุดแลว ซึ่งมิอาจกระทําได ดังนั้นการที่ผูถูกรองจะขอนําสืบไตสวนเพื่อหักลางประเด็นขอนี้วา
นายยงยุทธมิไดกระทําผิด จึงมิจําเปนตองไตสวนและรับฟงในประเด็นขอนี้ ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา
นายยงยุทธกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรฯ จริง
ประเด็นขอที่สองมีวา มีเหตุสมควรใหยุบพรรคการเมืองผูถูกรอง หรือไม พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมือง
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง (๑)... เพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ... (๒)
กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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และการไดม าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผ ล
ทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เห็นวา นายยงยุทธ ดํารงตําแหนงรองหัวหนา
พรรคพลังประชาชนและเปนกรรมการบริหารพรรค กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ซึ่งตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น กระทํา
การเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ การกระทําของนายยงยุทธดังกลาวจึงเปนการกระทําตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) และ (๒) อันเปนเหตุให
อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได มีขอพิจารณาตอไปวาสมควรยุบพรรคพลังประชาชน
หรือไม เห็นวา นายยงยุทธ ดํารงตําแหนงรองหัวหนาพรรคการเมืองและเปนกรรมการบริหารพรรค
อีกทั้งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนกลุมจังหวัดที่ ๑ ในนามพรรคพลังประชาชน
การเลือกตั้งแบบสัดสวนนี้เปนการแบงพื้นที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด
เปนเขตเลือกตั้งโดยแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน การเลือกตั้งแบบสัดสวน
จะมีผลไปทั้งกลุมจังหวัดมิไดมีผลเพียงจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด มิไดมีผลเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้ง มีผลตอ
ผูสมัครคนอื่น มีผลถึงพรรคการเมืองโดยรวม และมีผ ลตอพรรคการเมืองอื่นเพราะจะนําคะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือก
ของแตละพรรคการเมือง เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่
แตละพรรคการเมืองไดรับ และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑ
คะแนนที่คํานวณไดเรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ดังนั้น การกระทําของ
นายยงยุทธจึงเปน การกระทําเพื่อเอื้อประโยชนใ หแกพรรคพลังประชาชนโดยตรง เปน การกระทํา
ในนามพรรคพลังประชาชน ยอมมีผลผูกพันตอพรรคพลังประชาชน แมผูบริหารหรือกรรมการบริหารพรรคอื่น
จะมิไดมีสวนรวมรูเห็นดวยก็ตาม ก็ตองมีผลผูกพันตอการกระทําที่รองหัวหนาพรรคซึ่งเปนกรรมการ
บริหารพรรคไดกระทําไป ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นสมควรใหยุบพรรคพลังประชาชนผูถูกรอง
ประเด็นขอสุดทายมีวา หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูถูกรอง
ตองถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือไม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติวา...ในกรณีที่
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติบังคับไวเลยวาหากศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให
ยุบพรรค ตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จะใช ดุ ล พิ นิ จ เป น อื่ น ไม ไ ด ต อ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง มี กํ า หนดเวลาห า ป นั บ แต วั น ที่ มี คํ า สั่ ง ให
ยุบพรรคการเมืองสถานเดียว
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวาใหยุบพรรคพลังประชาชนผูถูกรองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔ (๑) (๒) และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคพลังประชาชนและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน มีกําหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งนี้ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
นายนุรักษ มาประณีต
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