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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของนายนุรักษ มาประณีต ตุลาการรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคพัฒนาชาติไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคพัฒนาชาติไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคแผนดินไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคแผนดินไทย
อัยการสูงสุด

ผูรอง

ระหวาง
พรรคไทยรักไทย

ผูถูกรอง

เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหยุบพรรคไทยรักไทย
คดีนี้อัยการสูงสุด ผูรองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมสาม
คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
ตามลําดับ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองทั้งสามสํานวนไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ตอมาวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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สิ้นสุดลง และประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติวา หากการใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเมื่อมีปญหาวา กฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ใหเปนอํานาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และบรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
กอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหรวมการพิจารณาวินิจฉัยคดี
ทั้งสามสํานวนเขาดวยกัน โดยเรียกอัยการสูงสุดทั้งสามสํานวนวา ผูรอง พรรคไทยรักไทยวา ผูถูกรอง
ที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทยวา ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผนดินไทยวา ผูถูกรองที่ ๓
คํารองทั้งสามสํานวนมีใจความสรุปรวมไดวา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมเปนการทั่วไปในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือ กตั้งมีประกาศกําหนดสมัครรับเลื อกตั้งแบบบัญชีรายชื่ อ
ในวันที่ ๒ และ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แบบแบงเขตเลือกตั้ง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนด
คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองเปนสมาชิกพรรคการเมือ งใด
พรรคการเมือ งหนึ่ งแตเ พียงพรรคเดีย ว นับ ถึง วัน สมัค รรับ เลื อกตั้ งเปน เวลาติ ดตอ กัน ไมน อยกว า
เกาสิบวัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนและการประกาศผลเลือกตั้งไววา
ในเขตเลือกตั้งใด ถาในวัน เลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียว และผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง นั้ น ได ค ะแนนเสี ย งตั้ ง แต ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง นั้ น
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ในกรณี
ที่เหลือผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียว ตามวรรคหนึ่ง และไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น
๑. เมื่อระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันเวลา
ที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีผลใชบังคับ
พลเอกธรรมรั ก ษ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา รองหั ว หน า พรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม และนายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล รองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งทั้งสองคน
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เปนกรรมการบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และในฐานะผูแทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ กระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญ และกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยรวมกันใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น โดยมีนายทวี สุวรรณพัฒน นายพงษศรี หรือนายยุทธพงษ ศิวาโมกข และนายธีรชัย
หรือตอย จุลพัฒน คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ เปนตัวแทนใหเงินแกนายชวการ โตสวัสดิ์ สมาชิก
พรรคผูถูกร องที่ ๒ หลายครั้ง และรูเห็น กับพรรคผู ถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ
ใหทําการแกไขขอมูลการเปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ กรณีที่มีผูจะสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เปนสมาชิกไมครบเกาสิบวันใหปรากฏในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งวา
ผูสมัครนั้นเปนสมาชิกครบเกาสิบวัน และมอบเงินคาใชจายใหแกสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไปสมัคร
รับเลือกตั้ง แขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ สมัครลงรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศผลการเลือกตั้ง กรณี
ไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต พลเอก ธรรมรักษ กับ นายพงษศักดิ์
ยังไดรวมกับ นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย มอบเงินใหนายชวการ ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อนําไปมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์ เปนคาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี นําเงินไปมอบใหแกนายชวการโดยแบงใสซอง
ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๕๐ ซอง เพื่อใหแกผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒
จํานวน ๓๓ ซอง สวนที่เหลือแบงกันในระหวางผูรวมดําเนินการ และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
นายทวี ไดมอบเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ใหแกนายสุขสันต ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เพื่อนําไปจายใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๗ คน และมี
ขอตกลงใหนายชวการนําใบเสร็จรับเงินกับหนังสือรับรองการสมัคร ไปรับเงินคาใชจายเพิ่มเติมจาก
พลเอก ธรรมรักษ แตนายชวการและนายสุขสันต ไมไดรับเงินดังกลาว จึงไดนาํ เรื่องราวไปเปดเผยตอ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผูรองเรียน และเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พันตํารวจโท ทักษิณ
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ไดแจงแกน ายบุญาบารมีภณ วาจะชวยคาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้ง ใหแกพรรคผูถูกรองที่ ๓
ประมาณ ๑๐ ลานบาท โดยพิจารณาจากจํานวนการสงผูสมัครรับเลือกตั้งวามีมากหรือนอยเพียงใด
ครั้นวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ พลเอก ไตรรงค อินทรทัต หัวหนาฝายเสนาธิการ ประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม พลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผูชวยนายทหารฝายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนนายทหารคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ ไดมอบเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ใหกับนางฐัติมา ภาวะลี สมาชิกและผูประสานงานของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนคาใชจายในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไมประกาศ
ผลการเลือกตั้ง กรณีไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น และ
ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ไปมอบ
ใหแกนางฐัติมา เพื่อเปนคาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในเขตเลือกตั้ง
ของจังหวัดในภาคใตเพิ่มเติมอีก ๑๗ คน และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์ นําเงินไป
มอบเงินใหแกนางฐัติมาอีก ๕๒๐,๐๐๐ บาท เปนคาใชจายสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ รวมเปนเงินที่ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับจากผูถูกรองที่ ๑ ทั้งสิ้น ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๖
และ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หลังจากที่นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับเงินตามที่ไดกลาวแลว
นายบุญทวีศักดิ์ ไดรวมกับนายสุขสันต และนายอมรวิทย สุวรรณผา เจาหนาที่คอมพิวเตอรของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยเอารายชื่อสมาชิก
พรรคเดิมของพรรคผูถูกรองที่ ๒ บางสวนออก คงไวแตเลขที่และวันรับสมัคร แลวนําชื่อและสกุล
ของคนอื่นสวมเปนสมาชิกแทนเปนจํานวน ๖๑ คน และมี ๒๑ คน ไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ อัน เปน การกระทําความผิดฐานรวมกันปลอมเอกสาร
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์รูเห็น และยินยอมให
นายบุญทวีศักดิ์กับพวก ดําเนินการตามวิธีดังกลาว เพื่อใหไดผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒
การกระทําของพลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ กรรมการบริหารระดับสูง และในฐานะเปนตัวแทน
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนประโยชนแกพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยรวมกันใหเงินสนับสนุนแกพรรค
ผูถูกร องที่ ๒ เพื่อเปน คา ใชจ ายในการส งผูสมั ครรับ เลือกตั้งแบบแบ งเขต ลงแขงขั น กับผู สมัค ร
รับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้น และไดรวมกันสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของพรรคผูถูกรอง
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ที่ ๒ ที่เปนสมาชิกพรรคไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน อันเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุนให
มีการปลอมเอกสาร และเปนการกระทําใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๑)
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
๒. พรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์ นายชวการ และนายสุขสันต รับเงินสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ในการเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ แขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ในเขตเลือกตั้งที่คาดวาผูสมัครเพียงคนเดียวของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นตองไดคะแนนเลือกตั้ง
ไมนอยกวารอยละยี่สิบ และรวมกันดําเนินการแกไขขอมูลสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหมีคุณสมบัติ
ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) โดยดําเนินการดังที่กลาวมาในขอ ๑ และหลังจากแกไขขอมูลสมาชิกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว พรรคผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์
จงใจออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จใหแกผูสมัคร ไดแก นายชวการ
นายอํานาจ รอดชวย นายดิเรก หนูสาย และนายวิรัตน ตรีโชติ ซึ่งเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒
นับถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมถึงเกาสิบวัน เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๔
และมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเปนการกระทําการอันอาจเปนปฏิปกษ
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และกระทําการอันอาจเปนภัย
ตอความมั่น คงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน
ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓)
๓. พรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ ชิณราช นางฐัติมา และนายพันธมิตร ดวงทิพย
รับเงินสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนคาใชจายในการจัดสงผูสมัครรับเลือกตัง้
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ แขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ในเขตเลือกตั้งที่คาดวาผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นตองไดคะแนนเลือกตั้งไมนอยกวา
รอยละยี่สิบ ดังที่ปรากฏรายละเอียดในขอ ๑ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ จัดหาบุคคลที่มิไดมีคุณสมบัติ
เปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครบเกาสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งมาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ จงใจออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิกอัน เปน เท็จ มอบใหแ กผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓
เพื่อใชเปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเปนความผิดฐานสนับสนุนผูสมัครใหกระทําความผิด
ฐานสมัครรับเลือกตั้ง โดยรูวาตนเองไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกอบมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา การกระทําของนายบุญาบารมีภณ ที่ออกหนังสือ
รับรองอันเปนเท็จ ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไป
เปนหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง ไดกระทําในฐานะตัวแทนของพรรคผูถูกรองที่ ๓ และเปนการ
ฝาฝน มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑ พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรอง
ที่ ๒ และพรรคแผนดินไทย ผูถูกรองที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖,๖๗ และใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองทั้งสาม
มีกําหนดหาป นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๔๙ ขอ ๓
ผูถูกรองที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและแกไขเพิ่มเติมสรุปวา
๑. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคํารอง ของผูรองในคดียุบพรรคการเมือง
เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยึดอํานาจ
การปกครองและออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ใหรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และศาลรัฐธรรมนูญสิ้น สุดลง
อํานาจหนาที่และภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ จึงสิ้นสุดลงไปดวยโดยอัตโนมัติ บรรดาอรรถคดีที่คาง
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พิจารณาอยูใ นศาลรัฐธรรมนูญ ยอมยุติลงไปดวยเชน กัน แมภายหลังมีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๕ วรรคสี่ บัญญัติใหโอนมาอยู
ในอํานาจและความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ก็ไมมีผ ลใหอรรถคดี ดังกลาวขางตน
กลับมาอยูในอํานาจพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปน
องคกรอื่นซึ่งไมใชศาล และไมเปนองคกรที่มีหรือใชอํานาจตุลาการอยางศาล จึงไมอาจปฏิบัติหนาที่
แทนศาลรัฐธรรมนูญได ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปน ประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ ของ
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตราขึ้น ขัดตอประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ตามมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ไมสามารถนํามาใชพิจารณา
คดีของผูถูกรองที่ ๑ ได เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
เปน อัน สิ้น สุดลงไปตามรั ฐ ธรรมนูญ การกระทํา ที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกล าวหาตองยุติและสิ้น สุดลง
ไมมีกฎหมายอันเปนอํานาจที่ผูรองจะอางเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดอีกตอไป เหตุแหงการ
ยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็สิ้นสุดลงไปดวย แมตอมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขออกประกาศ ฉบับที่ ๑๕ มีผ ลเปน
การรื้อฟนใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับ
ตอไป คงมีผลเพีย งเพื่อ ใหพรรคการเมืองยังคงสภาพอยูต อไปเทานั้น และแมตอมาเมื่อวัน ที่ ๓๐
กัน ยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๗ วา การยกเลิกรัฐธรรมนูญมิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมี
กฎหมายแก ไขเพิ่ม เติม หรื อยกเลิ กก็ต าม ก็ มีผ ลใช บัง คับใหม เริ่ม ตั้ง แตป ระกาศเป น ตน ไป จะนํ า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนฐานในการดําเนินคดี
ซึ่งมูลคดีเกิดขึ้นกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ไมได
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๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗ ขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ เพราะรัฐ ธรรมนูญกําหนดเหตุที่จะยุบพรรคการเมือง
ไดเพียงกรณีเดียวคือ การกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ไดแกการที่บุคคลใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ การจะยุบพรรคการเมืองไดตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑)
เทานั้น แตมาตรา ๖๖ ไดกําหนดเหตุยุบพรรคการเมืองเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
โดยการเพิ่มเหตุตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) จึงเปนบทบัญญัติที่เกิน กวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
และกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ไดรับรองไว อีกทั้งยังขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ เนื่องจากการยุบพรรคการเมืองเปนการ
จํากัดเสรีภาพของบุคคลในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรคการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ รับรอง
ไวซึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไวดังที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง สําหรับมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนการกําหนดกระบวนการเพื่อไปสูการ
ยุบพรรคการเมืองที่แตกตางจากรัฐธรรมนูญ ทั้งที่เหตุในการยุบนั้นเปนเหตุแบบเดียวกัน จึงเปนการ
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และไมชอบดวยมาตรา ๓
ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
เชนกัน
๔. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ ไมไดกําหนดใหมีผ ลใชบังคับยอนหลัง เมื่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกยกเลิกไปแลว โดยนัยประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๙
กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงทําใหหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายดังกลาวสิ้น ผลบังคับ ใชไปดวย ดังนั้น
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงใชบังคับเฉพาะกับการกระทํา
ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ออกประกาศฉบับที่ ๑๕ คือ ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไปเทานั้น แตเหตุ
ที่ผูรองอางขอใหสั่งยุบพรรคเกิดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙
ผูรองจึงไมสามารถอางเปนเหตุขอใหสั่งใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
๕. การกระทําตามที่กลาวหา ไมเปนเหตุตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คําวา “เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ยอมหมายถึง การทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สิ้น สุดลง แลวใชการปกครองอยางอื่น สวนคําวา “เพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้” หมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยผูที่ไดอํานาจนั้นมาจะเปน ผูที่สามารถ
ควบคุมใชอํานาจดังกลาว ดังเชนการยึดอํานาจปฏิวัติ หรือรัฐประหาร ดังนั้น การกระทําซึ่งเปนเพียง
การฝาฝน กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง หรือกฎหมายวาดวยพรรคการเมือง จึงไมถือเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ น
รัฐธรรมนูญ ไมไดเปนการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ไมไดเปนการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดระดับความรายแรงการกระทําของพรรคการเมือง และ
ผูบริหารพรรคการเมืองไวเปนลําดับขั้น เพื่อปองกันมิใหยกเหตุอันเปนการกระทําผิดเล็กนอยขึ้นอาง
เพื่อใหยุบพรรคการเมือง เพราะหากพรรคการเมืองถูกยุบไดโดยงายเนื่องจากการกระทําของผูบริหารพรรค
บางคน ยอมมีผลกระทบอยางมากตอสมาชิกของพรรคการเมืองผูซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของ หรือรูเห็นกับ
การกระทําของกรรมการบริหารพรรคนั้น
๖. ผูรองไมมีอํานาจเสนอคํารองได เนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย
และนายทะเบียนพรรคการเมืองไมไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองไมไดใหโอกาสพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ หรือพันตํารวจโท ทักษิณ ในฐานะหัวหนาพรรค ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ หรือพลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ ชี้แ จงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐานตามที่ระเบียบ
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คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดไว และคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีการวินิจฉัยชี้ขาด คํารองเรียนซึ่งทําเปนหนังสือ และ
ลงลายมื อ ชื่ อ กรรมการการเลื อ กตั้ ง ทุ ก คนที่ วิ นิ จ ฉั ย ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๑๙ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนการ
ดําเนิน การไปโดยพลการของประธานกรรมการการเลือ กตั้ งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือ ง
เมื่ อนายทะเบี ยนพรรคการเมือ งมิ ได ปฏิ บัติ ตามที่ กฎหมายกํา หนดใหถู กต องครบถ วนทุก ขั้น ตอน
ยอมไมมีอํานาจสงเรื่องใหผูรองดําเนิน การยื่น คํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตามมาตรา ๖๗
และผูรองไมอาจยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ได
๗. การกระทําที่ผูรองอางไมใชการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และไมเปนประโยชนตอ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เนื่องจากหัวหนาพรรคไมไดเปนผูกระทํา และไมไดมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการ
บริหารพรรคกระทํา อีกทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมไดมีมติใหผูถูกกลาวหากระทํา
การตามคํารองตามที่ม าตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดไว พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ไมไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือมีมติของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหกระทําการตาม
ขอกลาวหาของผูรอง ซึ่งกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการแทนพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยลําพังไมได
รวมทั้งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไมเคยใชและไมเคยสนับสนุนใหบุคคลทั้งสองหรือบุคคลอื่นใดกระทําการ
ตามที่ผูรองกลาวอางแตประการใด
๘. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจที่จะใชดุลพินิจในการสั่งยุบพรรคการเมือง เพราะมาตรา ๖๓
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ มิไดบังคับไวโดยเด็ดขาดใหสั่งยุบพรรคทันทีในทุกกรณี และมาตรา ๖๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติไวทํานองเดียวกัน
ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดความรุน แรงตามลักษณะของการกระทําไวในหลายระดับ
หากไมรุนแรงถึงขั้นเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๗ อาจจะใชมาตรการเพียงการเตือน
หรือมีอํานาจสั่งใหระงับหรือจัดการแกไขการกระทําตามที่กลาวหา หรือใหหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะ หรือบางคนออกจากตําแหนง นั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจวาควรจะสั่งยุบพรรคการเมืองหรือไมยุบก็ได
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๙. นายทะเบียนพรรคการเมือง ไมอาจสงเรื่องใหผูรองพิจารณา เนื่องจากประธานกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ไมอาจพิจารณาคํารองเรียนของนายสุเทพได เพราะนายสุเทพ
ไมใ ชผูเสียหายตามกฎหมาย ผูถูกรองที่ ๑ ชี้แจงวา พรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัครลงสมัคร
รับเลือกตั้ง และนายสุเทพ ไมมีสวนรูเห็น ในการกระทําดังกลาว จึงไมเปนผูเสียหายตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓
ซึ่งนิยามคําวา ผูรองเรียน หมายถึงผูไดรับความเสียหายจากการฝาฝนหรือการกระทําที่ไมเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซึ่งพบการกระทําดังกลาว และได
รองเรียนตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
๑๐. พรรคผูถูกรองที่ ๑ และกรรมการบริหารทั้งสองคนไมไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
เรื่ องการเปลี่ ยนแปลงข อ มูล การเป น สมาชิ ก ของพรรคผู ถูก รอ งที่ ๒ หากมี จริ ง ก็เ ป น การกระทํ า
เพื่อประโยชนในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมใ ช
การกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และกรรมการบริหารพรรคไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็น แตอยางไร
ก็ตาม มาตรา ๑๐๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติใหผูมีสิทธิสมัครตองเปน สมาชิกพรรคการเมือง
แตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวัน จึงเปนเหตุจูงใจ
ใหพรรคการเมืองบางพรรคทําการแกไขขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของตน ดวยการถอดชื่อสมาชิก
เดิมออก แลวนําชื่อผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งใหมเขาแทน ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการ
สงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น ตามคํารองที่อางวา มีการติดตอจะใหเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนา ชาติไทย ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตนายชวการ ใหการตอ
คณะอนุกรรมการวา เพิ่ งพบพลเอก ธรรมรั กษ และนายพงษศักดิ์ ที่สํานักงานพรรคผูถูกรองที่ ๑
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงรับฟงไมไดวา พลเอก ธรรมรักษ หรือนายพงษศักดิ์ มีสวนรวม
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ตามที่ผูรองอาง ผูถูกรองที่ ๑ โดย
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ไมไดรวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ และผูถูกรอง
ที่ ๓ ตามที่ผูรองกลาว สวนภาพที่นายสุเทพ นําเสนอนั้น เปนภาพที่มีการตัดตอและลําดับภาพขึ้นใหม
และจัดทําคําบรรยายใหสอดคลองกับคําใหการ ถาจะมีการสนับสนุนเงินเปนคาใชจายแกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ก็นาจะสนับสนุน เฉพาะการสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต เพื่อหลีกเลี่ยงการได
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้งเทานั้น แตนายชวการ กลับอางวา เงินที่ไดรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
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เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนคาใชจายของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จึงขัดกับเหตุผลที่ผูรองอางวา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางพรรคเล็กใหสงผูสมัครในเขตเลือกตั้ง ที่คาดวาจะไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละ
ยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ นายทวี เปนเพียงผูสื่อขาวอิสระที่เคยเอาขาวเรื่องภาคใตไปให
พลเอก ธรรมรักษ เทานั้น มิไดเปนคนสนิทกับพลเอก ธรรมรักษ แตอยางใด เหตุการณเมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๔๙ ที่นายชวการ ใหการวา รวมกันนับเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ใสซองซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ใหแกผูสมัครรวม ๓๘ ซอง ขัดกับคําใหการของนายทวี และนายพงษศรี ที่ยืนยันวา ไมไดนําเงินจํานวน
ดังกลาวมอบใหแกนายชวการ ทั้งไมปรากฏวาเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากผูใด อีกทั้งจํานวนเงินที่
อางมีความไมสอดคลองกับจํานวนผูสมัครแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีเพียง ๓๑ คน
ประกอบกับผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมมีผูใดใหการวา ไดรับเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ที่โรงแรม
กานตมณี และไมมีเหตุที่นายทวี ตองนําเงินมาใหแกนายชวการ ซึ่งไมมีฐานะและตําแหนงหนาที่ในพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ แทนที่จะมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์ ซึ่งเปนหัวหนาพรรค สําหรับเรื่องการโอนเงินเขาบัญชี
ของนายสุขสันต ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขานครพนม เพื่อเปนคาสมัครของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒
ที่เพิ่มขึ้น อีก ๗ คน ในวัน ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ นาฬิกานั้น วันดังกลาว
เปนวันสุดทายของการรับสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต คําใหการของนายชวการ และ
นายสุขสัน ต เปน เพียงการสรางหลักฐานเพื่อใสรายพรรคผูถูกรองที่ ๑ เทานั้น สวนที่ผูรองอางวา
นางฐัติมา ไดรับเงินรวม ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔ ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนเงิน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
จากพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ ผูใตบังคับบัญชาของพลเอก ธรรมรักษเพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต แขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ นั้นเปนการปรักปรํา
และใสรายพลเอก ธรรมรักษ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งแบบบัญชี
รายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้งยอมจะไดรับเลือกตั้งเปนเสียงขางมากอยางเด็ดขาด และสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวไดอยูแลว ไมจําเปนที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะตองจางพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ใหสงผูสมัครเขาแขงขันกับผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการไดคะแนนเสียง
ไมถึงรอยละยี่สิบดังกลาว และหากมีปญหาเกี่ยวกับการทําหนาที่ขององคกร กรณีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไมครบ ๕๐๐ คน ก็สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ขอกลาวหาของผูรองจึงขัด
ตอเหตุผล รับฟงไมได ขอใหยกคํารองของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และยกคํารอง
ขอแกไขเพิ่มเติมของผูรอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
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ผูถูกรองที่ ๒ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาและแกไขเพิ่มเติมวา ผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์
หัวหนาพรรค ไมไดกระทําความผิดตามที่ผูรองกลาวอางแตอยางใด และไมเคยรูจักกับนายอมรวิทย
อีกทั้งไมเคยเสนอเงิน หรือสิ่งของเพื่อ ใหเปลี่ยนแปลงขอมูลรายชื่อสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒
ตามที่ผูรองกลาวอาง เนื่องจากวัน เวลาที่ผูรองกลาวหานั้น นายบุญทวีศักดิ์ อยูที่จังหวัดเพชรบูรณ
นายบุญทวีศักดิ์ ไมเคยรูจักและไมเคยรับเงินจากบุคคลดังกลาวตามที่ผูรองกลาวหา หรือมอบหมายให
บุคคลใดไปดําเนินการ การสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไมชอบดวยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ เนื่องจากไมเปดโอกาสให
ผูถู กร องที่ ๒ มี หนั ง สือ ชี้แ จงข อเท็จ จริ ง และแสดงหลั กฐาน ประกอบกั บ การวิ นิจ ฉั ยชี้ ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไมปรากฏวา มีการทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งทุกคน
ที่วินิจฉัยชี้ขาด จึงมีผลใหผูรองไมมีอํานาจยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๒
ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พรรคผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต ๑๒๑ คน และแบบบัญชีรายชื่อ ๕ คน รวม ๑๒๖ คน พรรคผูถูกรองที่ ๓
ไมมีสวนเกี่ยวของกับเงิน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท เปนเพียงการกระทําของกลุมบุคคลที่อางถึง ซึ่งไมใช
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมไดรับประโยชนจากกลุมบุคคลดังกลาว
นายพันธมิตร จึงไดเสาะแสวงหาแหลงเงินมาสนับสนุนพรรคดวยการกูเงินจากนางวริศริยา งามเกิดศิริ
ซึ่งหัวหนาพรรค ผูถูกรองที่ ๓ รับรูดวย ในวัน นัดประชุม หัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแ ทนของ
พรรคการเมือง ๑๖ พรรค เพื่อทําสัตยาบันรวมกัน พันตํารวจโท ทักษิณ ไมเคยรับวาจะชวยคาใชจาย
ทางการเงินในการสงผูสมัครของทุกพรรค พรรคละประมาณ ๑๐ ลานบาท และไมมีการพูดถึงเรื่อง
งบประมาณที่จะชวยสนับสนุนในการเลือกตั้งแตอยางใด และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมไดออกหนังสือ
รับรองอันเปนเท็จใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อนําไป
เปน หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งนั้น เพราะพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดดําเนิน การใหเปน ไปตาม
มาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอบังคับพรรคแผนดินไทย หมวด ๙ ขอ ๔๗ ขอ ๔๘ และ
ขอ ๔๙ แลว ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๑๒๖ คน เปนสมาชิกในคราวประชุมพรรค
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งมีมติใหรับเปนสมาชิกพรรคประเภทกิตติมศักดิ์
โดยเปนการรับแทนสมาชิกที่ตาย ลาออก และปรับออก ตามขอบังคับพรรค หมวด ๒ วาดวยสมาชิกภาพ
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ขอ ๙ ถึงขอ ๑๙ ผูถูกรองที่ ๑ จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค ซึ่งเปนไป
ตามที่มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ แตไมได
รายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไมปรากฏขอมูลสมาชิกดังกลาวในฐานขอมูลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีคุณสมบัติเปนสมาชิกครบเกาสิบวันนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งทุกคน การออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ จึงมิใชการออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จตามที่ผูรองกลาวหา นอกจากนี้
ศาลปกครองมีคําสั่งยกเลิกเพิกถอนผลของการเลือกตั้งในคราววันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพราะเปนการ
เลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐ ธรรมนูญแลว มูลคดีที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดของพรรคการเมืองที่ฝาฝน
กฎหมายและถูกดําเนินคดีจึงสิ้นไป การจะถือเปนการกระทําของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ นั้น ตองกระทํา
โดยนิติบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารพรรค หรือผูที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหทําการแทน พฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของนางฐัติมากับพวกที่อางวา ไปรับเงินจากผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เปนการกระทําขึ้นเองสวนตัวและเฉพาะกลุม ไมใชเปนกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองที่ ๓
จึงไมอาจขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๓ ได
พิจารณาแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดเปน ยุติใ นเบื้องตน วา ขณะเกิดเหตุ พรรคผูถูกรองที่ ๑
มีพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนหัวหนาพรรค มีคณะกรรมการบริหารพรรค ๑๑๑ คน ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองที่ ๒ มีนายบุญทวีศักดิ์ เปนหัวหนาพรรค มีกรรมการ
บริหารพรรค ๑๙ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พรรคผูถูกรองที่ ๓ มีนายบุญอิทธิพล
หรือนายบุญาบารมีภณ ชิณราช เปนหัวหนาพรรค มีกรรมการบริหารพรรค ๓ คน ตามประกาศ
นายทะเบีย นพรรคการเมื อ ง เรื่ อ ง ตอบรั บการเปลี่ย นแปลงกรรมการบริ ห ารพรรคแผ น ดิน ไทย
ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ กอนเกิดเหตุ พรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และไดบริหารราชการแผนดิน
จนครบ ๔ ป ตามวาระของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวมีการเลือกตั้งใหมเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๖
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กุมภาพันธ ๒๕๔๘ พรรคผูถูกรองที่ ๑ มีสมาชิกไดรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
จํานวน ๖๗ คน แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๓๑๐ คน สวนผูถูกรองที่ ๒ สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตจํานวน ๑ คน และผูถูกรองที่ ๓ สงผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตจํานวน ๔ คน แตไมมีผูไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ผูถูกรองที่ ๑ ไดจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ พรรคเดียว และพันตํารวจโท
ทักษิณ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนสมัยที่ ๒ ครั้น
วัน ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ไดมีพระกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยุบสภา
ผูแทนราษฎร และกําหนดใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไปขึ้นใหมวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง มีประกาศกํ าหนดสมัครรับเลื อกตั้ง แบบบั ญชีรายชื่อ วัน ที่ ๒ และวัน ที่ ๓ มีน าคม
๒๕๔๙ แบบแบงเขตเลือกตั้ง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) กําหนดคุณสมบัติ ผูมีสิทธิสมัคร
รับ เลือ กตั้ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตอ งเป น สมาชิ กพรรคการเมื องใดพรรคการเมื องหนึ่ ง
แต เ พี ย งพรรคเดี ย ว นั บ ถึ ง วั น สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น เวลาติ ด ต อ กั น ไม น อ ยกว า เก า สิ บ วั น และ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ กําหนดหลักเกณฑการนับคะแนนและการประกาศผลเลือกตั้งไววา ในเขต
เลือกตั้งใด ถาในวันเลือกตั้งมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งคนเดียว และผูสมัครรับเลือกตั้ง
นั้นไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ งประกาศใหผู สมัค รรั บเลื อกตั้งผู นั้น เปน ผูได รับ การเลื อกตั้ ง ในกรณีที่เ หลื อผูส มัค ร
รับเลือกตั้งคนเดียวตามวรรคหนึ่งและไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น แตตอมาวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ได ก ระทํ า รั ฐ ประหารยึ ด อํ า นาจปกครอง และออกประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใชบังคับหลายฉบับ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คดีมีประเด็น
ตองวินิจฉัย ดังนี้
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ประเด็นขอ ๑ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้หรือไม เห็นวา ผูรอง
ยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ อันเปนเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังมีสถานภาพอยู ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คดีอยูในอํานาจการ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตอมาวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขไดกระทําการรัฐ ประหารยึดอํานาจ
และมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๑ ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เปน อัน สิ้น สุดลง และขอ ๒ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญสิ้น สุดลง และขอ ๔ ใหศ าลทั้งหลาย
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ คงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตามบทกฎหมาย ซึ่งมีผลให
ศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง แตประกาศดังกลาวเปนเพียงใหยุบเลิกองคกรศาลรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยคดี ไมมีผลใหบรรดาอรรถคดีที่เปนความผิดตามกฎหมายหรือที่คางพิจารณาอยูในศาลรัฐธรรมนูญ
เปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปดวย แตประการใด ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประกาศใชบังคับ และมีบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ วาบรรดาการใดที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญหรือเมื่อมีปญหาวากฎหมายใดขัดตอรัฐ ธรรมนูญหรือไม
ใหเปนอํานาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และบรรดาอรรถคดี หรือการใด ที่อยูในระหวางการดําเนินการ
ของศาลรัฐ ธรรมนูญ กอ นวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูใ นอํานาจและ
ความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ อันเปนการกําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทําหนาที่
พิจารณาวินิจฉัยคดีอรรถคดี ที่อยูในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กอนวันที่ ๑๙
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตอไป แมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมิไดมีสถานะเปนศาล แตคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนองคกรที่ตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงเปนองคกรที่มี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ตอไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
ประเด็นขอ ๒ การรองเรียนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓ หรือไม ผูถูกรอง
ที่ ๑ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พรรคประชาธิปตยไมไดสงผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และนายสุเทพ ไมมีสวนรูเห็นในการกระทําตามที่รองเรียน จึงไมใชผูเสียหายตามระเบียบ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๓
พิจารณาแลว เห็นวา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖ บุคคลยอมมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหมีการสืบสวน
สอบสวน หรื อ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดป ญหาหรื อ ข อ โต แ ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สวนคําวาผูรองเรียนไดบัญญัติไวในขอ ๓ ใหหมายความวา ผูไดรับความเสียหาย
จากการฝาฝนหรือการกระทําที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผูซึ่งพบเห็นการกระทําดังกลาว และไดรองเรียนตามวิธีการที่กาํ หนดในระเบียบนี้ ดังนั้น ผูรองเรียน
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหมีการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงอาจเปน ผูไดรับความเสียหายจากปญหาที่เกิดขึ้น
โดยตรงหรือบุคคลทั่วไป ที่พบเห็นการกระทําดังกลาวก็ได การที่นายสุเทพไดรับ แจงเกี่ยวกับการ
กระทําอันอาจเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองของผูถูกรองทั้งสาม จากนายชวการ นายสุขสันต นางฐัติมา
ยอมถือไดวา นายสุเทพเปนผูพบเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแลว เมื่อนายสุเทพไดรองเรียนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งใหทําการสอบสวน นายสุเทพ
จึงมีสถานะเปนผูรองเรียนโดยชอบตามระเบียบดังกลาว และเปนเหตุหนึ่งใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทําการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงคดีนี้ได
ประเด็นขอ ๓ การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ชอบดวยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๖ หรือไม
และการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาดของนายทะเบียนพรรคการเมืองชอบดวย
มาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม พิจารณาแลว ในการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ บัญญัติวา
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
โดยพลัน วรรคสอง ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่งบัญญัติวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา มีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงหลักฐาน รวมทั้งตองใหโอกาสมาใหถอยคํา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งและวรรคสามบัญญัติวา การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคน และตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐
ที่แกไขใหม ในกรณีที่รูตัวผูถูกรองเรียน และเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลว
เห็น วา ขอรองเรียนใดมีพยานหลักฐานสนับสนุน เพียงพอฟงไดวา ผูถูกรองเรียนกระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่ถูกรองเรียน ใหเจาหนาที่
สืบสวนสอบสวนเสนอเลขาธิการเพื่อแจงขอกลาวหา และเรียกผูถูกรองเรียนมาแจงและอธิบายขอกลาวหา
พรอมทั้งแจงสิทธิที่จะพึงมีตามกฎหมายใหผูถูกรองเรียนทราบ การแจงขอกลาวหาหรือเรียกผูถูกกลาวหา
มาชี้แจงขอกลาวหาตามบทบัญญัติดังกลาว จึงเปน ขั้น ตอนหลังจากเจาหนาที่สืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดทําการสืบสวนสอบสวนแลว การสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงมีลักษณะเปนการแสวงหาพยานหลักฐานกอน จึงแจงขอกลาวหาเพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจง
และแสดงพยานหลักฐานแกขอกลาวหา จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงทําการวินิจฉัยชี้ขาด
ตามอํานาจหนาที่ แตในการขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองเปนกรณีที่พรรคการเมือง
กระทําการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งไมมีอํานาจในการวินิจฉัยคํารองขอใหมีคําสั่งยุบพรรค เนื่องจาก
เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ที่กําหนด
ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทุกคนตามคําชี้แจงของผูถูกรองที่ ๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มิไดมีบทบัญญัติไวอยางชัดแจงวาหามอัยการสูงสุดหรือนายทะเบียน
ยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองโดยไมมีการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนเหมือนอยางเชนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐
ที่หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน ในทางตรง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ บัญญัติวา
เมื่อปรากฏตอนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนไดรับแจงจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองวา
พรรคการเมืองใดกระทําการตามมาตรา ๖๖ ใหนายทะเบียนแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐาน
ถาอัยการสูงสุดเห็น สมควรก็ใ หยื่น คํารองเพื่อ ใหศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาว
ถาอัยการสูงสุดไมยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ใหนายทะเบียนตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
ผูแทนจากนายทะเบียนและผูแทนจากอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแลวสงให
อัยการสูงสุดเพื่อยื่น คํารองตอ ศาลรัฐธรรมนูญตอไป ในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติ
เกี่ยวกับการดําเนินการยื่นคํารองได ใหนายทะเบียนมีอํานาจยื่นคํารองเอง ซึ่งเห็นไดวา นายทะเบียน
พรรคการเมื อ งมี อํ า นาจแจ ง ต อ อัย การสู ง สุด ได เ อง เพื่ อ ร อ งขอต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให มี คํ า สั่ ง ยุ บ
พรรคการเมือง และการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาหรือขอโตแยงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ กับการพิจารณาวินิจฉัย และมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เปนคนละกรณีเมื่อการสืบสวน
สอบสวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งนี้ เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมืองจะเสนอตออัยการสูงสุด พรอมกับการแจงขอใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองให
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง มิใชเปนการสืบสวนสอบสวนเพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วินิจฉัยชี้ขาด จึงไมอาจนํามาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวนสอบสวน และวินิจฉัยชี้ขาด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๔๐ ในสวนที่เกี่ยวกับการใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหถอยคํา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งมาใชบังคับแกกรณีนี้ เนื่องจากเปนขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาไตสวน
ของศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ กอนมีคําวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๙ วรรคสอง ที่ใชบังคับในขณะยื่นคํารอง หรือขอกําหนดคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวาดวยองคคณะในการพิจารณาพิพากษาวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๙
การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงหาไดขัดตอบทบัญญัติและขอกําหนด
ดังกลาวแตประการใดไม
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ประเด็นขอ ๔ การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบั บ ที่ ๓ ลงวั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๔๙ มี ผ ลให ก ารกระทํ า อั น เป น เหตุ ยุ บ พรรคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น
สิ้น สุดลงดวยหรือไม และมีผลใหการกระทําอันขัดตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น ยังคงเปน
ความผิดตอไปหรือไม ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอางในคําชี้แจงแกขอกลาวหาวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นสุดลงตั้งแตวนั ที่คณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ออกประกาศ ฉบับที่ ๓
เมื่อวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ จึงไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ผูรองจะอางเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดอีก เหตุแหงการยุบพรรคยอมสิ้นสุดลง
ไปดวย และการกระทําที่ผูถูกรองที่ ๑ ถูกกลาวหาในสวนซึ่งเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ยอมไมเปน
ความผิดอีกตอไป พิจารณาแลว เห็นวาคดีนี้ ผูรองยื่นคํารอ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองทั้งสามดวยเหตุตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิก วุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ตราขึ้น สื บเนื่อ งจากบทบั ญญั ติแ หง รัฐ ธรรมนู ญ เพื่อ บัญ ญั ติ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เนื่องจากไมสามารถบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดทั้งหมด การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงถูก
กําหนดใหมีขึ้นเพื่อรองรับหลักการซึ่งเปนไปตามเจตนารมณ และอยูภายในขอบเขตเนื้อหาสาระของ
รัฐ ธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาของรัฐธรรมนูญนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนกฎหมายลําดับรองจากรัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
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สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ นับวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เปน กฎหมายที่ตองบังคับใช
ควบคูไปกับรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว หากรัฐธรรมนูญ
ที่กําหนดหลักการเปนอันลมเลิกไปแลว กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้นจึงตองสิ้นผลตามไปดวย
เพราะไมมีที่จะใชบังคับอีกตอไป ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ถูกยกเลิกไป พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงสิ้นผลบังคับไปดวย แตเนื่องจากตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ขอ ๑ ที่แกไขใหม
การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีผ ลใชบังคับตอไป จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก เมื่อประกาศ
ดังกลาวบังคับใชเปนกฎหมาย จึงมีผลใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงบังคับใชอยูตลอดมา ไมไดสิ้นผลบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แมจะสิ้นผลบังคับไป ก็ไมทําใหการกระทําของผูถูกรองทั้งสาม
ตามที่ขัดตอพระราชบัญญัติดังกลาวถูกลบลางไปดวย ยังคงเปนปญหาใหตองวินิจฉัยตามขอกลาวอาง
ของผู ร อ งว า การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งทั้ ง สามต อ งด ว ยบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) หรือไม ดังนั้น
การสิ้นผลบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงไมกระทบตอเหตุในการยื่นคํารองขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม
ในคดีนี้
ประเด็น ขอ ๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๖ (๒) (๓) และ (๔) เปน บทบั ญญั ติ ที่ ช อบด ว ยรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม ผูถูกรองที่ ๑ ตอสูมาในคําชี้แจง
แกขอกลาวหาวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
(๒) (๓) และ (๔) เพิ่ มเหตุ ที่ จะยุ บพรรคการเมื อ งนอกเหนื อ ไปจากบทบั ญญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่งอีกหลายเหตุ เปนการบัญญัติ
เกินกวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ทั้งเกิน ความจําเปน กระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพ
ของบุคคลในการรวมกัน จัดตั้งพรรคการเมือง ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ รับรอง จึงไมช อบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ไมไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายมาจํากัด
สิทธิและเสรีภาพ จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสอง ดวย พิจารณาแลว เห็นวา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได สวนวรรคสองบัญญัติวา กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการ
ทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง
ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวนี้ เปนการหามออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ที่ไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาตรา ๔๗ บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อสรางเจตนารมณ
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งในทางจํากัดสิทธิของบุคคลหรือพรรคการเมือง โดยลงโทษแกพรรคการเมืองไดถึงขั้นมีคําสั่ง
ยุบพรรค หากพรรคการเมืองมีการกระทําในลักษณะเปนการลมลาง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ จากบัญญัติดังกลาวสามารถเห็นได
อยูในตัววา รัฐธรรมนูญมิไดใหสิทธิแกพรรคการเมือง ในอันที่จะดําเนินการทางการเมืองไดตามอําเภอใจ
แตยังถูกจํากัดไวใหอยูภายใตเจตนารมณทางการเมือง ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
บทบัญญัติมาตรา ๖๓ อยูในหมวด ๓ วาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย อันเปนการแสดงใหเห็นวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณที่จะรับรองสิทธิของปวงชน
ชาวไทยในอันที่จะควบคุมการดําเนิน การทางการเมืองของพรรคการเมือง โดยใหสิทธิแกประชาชน
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ผูรูเห็น การกระทําของพรรคการเมืองที่มีลักษณะเปน การลม ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองนั้นเลิกกระทําการดังกลาว
ยิ่งไปกวานั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๓ บัญญัติวา
ภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหรัฐสภาดําเนินการพิจารณาและใหความเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองใหแลวเสร็จ และมาตรา ๓๒๘ บัญญัติวา
นอกจากที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิใหนําเอาเหตุที่พรรคการเมือง
ไมสง สมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไมมีสมาชิกของพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้ง มาเปนเหตุให
ตองเลิกหรือยุบพรรคการเมือง จึงเปน การบังคับ ใหบัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลิกหรือการยุบ
พรรคการเมืองนอกจากที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแลว ไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมืองดวย อันแสดงใหเห็นอยางชัดแจงวา เหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง
มิได จํา กัดอยูแ ตเ ฉพาะตามที่บัญ ญัติ ไว ใ นมาตรา ๖๓ วรรคสามเทานั้ น การบั ญญั ติเ หตุแ หง การ
ยุบพรรคการเมืองไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเปนไป
โดยชอบตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑ แล ว มาตรา ๖๖ บั ญ ญั ติ ถึ ง เหตุ ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ อาจมี คํ า สั่ ง
ยุบพรรคการเมือง เพิ่ม เติมจากที่บัญญัติใ นรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๖๓ คือ (๒) การกระทําอัน อาจ
เป น ปฏิ ป ก ษ ต อ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ทรงเป น ประมุ ข ตาม
รัฐธรรมนูญ (๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมายหรือความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือ (๔) การกระทําอันฝาฝน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ซึ่งลวนเปน บทบัญญัติเพื่อปองกัน การกระทําที่เปน ปฏิปกษตอการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นและใชบังคับแกพรรคการเมืองโดยทั่วไป มิใชกฎหมายที่จํากัด
เสรีภาพของบุคคลหรือเพื่อใชบังคับแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเจาะจง และมิไดมีลักษณะเปนการ
จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล หรือพรรคการเมืองใหลดนอยลงไปกวาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว
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บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
จึงไมขัดหรือเปนการมิชอบตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ดังขออางของผูถูกรองที่ ๑
ประเด็นขอ ๖ หลักเกณฑการดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ หรือไม ผูถูกรองที่ ๑ ยื่น คําชี้แ จงแกขอกลาวหาสรุปวา กรณี
พรรคการเมืองกระทําการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดมีอํานาจเพียงยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งการใหพรรคการเมือง
ใดเลิกกระทําการตามวรรคสองแลว ศาลรัฐ ธรรมนูญจึงอาจสั่งยุบพรรคการเมืองตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๖๓ วรรคสาม แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ กลับใหอัยการสูงสุดมีอํานาจยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองไดทันที
ซึ่งไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ผูรองจะอางเหตุตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) และวิธีการตาม
มาตรา ๖๗ มาร องขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญสั่ งยุ บพรรคผู ถูก รอ งที่ ๑ ไมไ ด พิ จารณาแลว เห็ น ว า
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง บุคคลจะใชสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐ ธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ ใหไดม าซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได วรรคสอง ในกรณีที่บุคคล หรือพรรคการเมือง
ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ไมกระทบ
กระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว และวรรคสาม ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกลาวได มาตรา ๖๓ นี้ บัญญัติอยูในหมวด ๓ ของรัฐ ธรรมนูญ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย และเมื่อพิจารณาตามเนื้อหาของบทบัญญัตินี้ ยอมเห็นไดวา เปนเรื่องขอหามประชาชนหรือ
พรรคการเมือง ใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางระบอบการปกครอง หรือการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ และมีมาตรการบังคับแกกรณีมีการ
ฝาฝ น โดยใหสิ ทธิ ของผูรูเ ห็น การกระทําดั งกล าว สามารถเสนอเรื่ องใหอัย การสูง สุดตรวจสอบ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ขอเท็จจริง และใหยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยสั่งการใหบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
เลิกกระทําการ จึงเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะเสนอเรื่องใหอัยการ
สูงสุดดําเนินการใหมีการลงโทษทางการเมืองแกบุคคลหรือพรรคการเมืองที่กระทําการตามมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง ดังกลาวขางตน โดยใหศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองไดดวย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองเลิกกระทําการ ซึ่งเปนเพียงบทบังคับในกรณีที่ประชาชนผูรูเห็นการกระทํา
ของพรรคการเมืองไดใชสิทธิเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เปนบทบัญญัติที่ใหอาํ นาจแกประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปนนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมพรรคการเมือง
ในอัน ที่จะแจงตออัยการสูงสุด ใหรองขอตอศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําการ
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนอีก
ชองทางหนึ่ง ในการลงโทษพรรคการเมือง ที่กระทําการอันเปนปฏิปกษตอระบอบการปกครองของรัฐ
โดยใหอํานาจแกเจาพนักงานของรัฐ เปนผูมีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการใหลงโทษแกพรรคการเมือง
และกําหนดกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่งไวโดยเฉพาะ จึงเปนเรื่องที่กฎหมายมีเจตนารมณ
ใหกระบวนการลงโทษพรรคการเมืองถึงขั้นยุบพรรคที่เริ่มจากการใชสิทธิโดยประชาชนทั่วไป และ
ที่เริ่มโดยการดําเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองไวแตกตางกัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงหาไดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๖๓ แตประการใดไม
ประเด็นขอ ๗ การที่ศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัยวา การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และถูกยกเลิกไปแลว ผูรองจะนําเหตุที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง
ครั้งดังกลาวมาขอใหยุบพรรคไดหรือไม ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาตอสูวา การเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองกลางประกาศ
ใหยกเลิกเพิกถอนแลว จะนําเหตุที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนั้นมาขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ไมได พิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ใชบังคับแกการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนกิจกรรมทางการเมืองสวนหนึ่งของพรรคการเมือง แตการกระทําของ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง เปนคนละสวนกับการจัดการเลือกตั้ง แมการกระทําอันเปน
การฝาฝน บทบัญญัติตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จะเกิดขึ้นในระหวางการประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ ก็เปน การกระทําการฝาฝน ที่สําเร็จลง และอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไวแ ลว
สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในครั้งนั้ น จะชอบหรือไม ตอ งพิจารณาตามบทบัญญั ติ
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้นแมศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งใหเพิกถอน
การเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ก็ไมอาจลบลางการกระทําอันฝาฝนตอบทบัญญัติกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มาตรา ๖๖ ที่เกิดขึ้นได การฝาฝนดังกลาวยังเปนเหตุใหอัยการสูงสุด
ยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญใหมีคาํ สั่งยุบพรรคของผูรองทั้งสามได
ประเด็นขอ ๘ ขอเท็จ จริ งที่ อางในคํา รอ งรั บฟง ได หรื อไม เพี ยงใด โดยแยกพิ จารณา
ดังตอไปนี้
๘.๑ พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ เปน คาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขต
ลงแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือไม นายชวการ ใหการตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมาย ร.๓๖
และใหการเปนหนังสือ กับเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมความสรุปไดวา เมื่อประมาณ
วันที่ ๒๖ หรือ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายยุทธพงษ หรือนายพงษศรี ศิวาโมกข นัดพยานไปรับประทาน
อาหารที่รานขาวตมริมถนนเพชรบุรีตัดใหม ระหวางนั้นนายยุทธพงษ ไดพูดคุยโทรศัพทจับความไดวา
ใหหาพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อแกปญหากรณีผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ตองไดคะแนนเสียงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง นายยุทธพงษ ถามพยานวา
พอรูจักบางไหม พยานตอบวามีพรรคผูถูกรองที่ ๒ และไดพูดคุยรายละเอียดกับนายยุทธพงษ กอนพยาน
โทรศัพทไปหานายสุขสันต ชัยเทศ โดยแจงใหน ายสุขสัน ตทราบวัตถุประสงคในการหาพรรคเล็ก
มาสมัครรับเลือกตั้ง และแจงดวยวามีคาใชจายใหแกผูสมัครรายละหนึ่งแสนบาท ครูหนึ่งนายสุขสันต
โทรศัพทกลับมาแจงแกพยานวาหาไดแ ลว ๔ พรรค คือ พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย
พรรคกฤชไทยมั่นคง และพรรคเกษตรกรไทย แตในภายหลังเหลือการติดตอกันเพียง ๓ พรรค คือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

พรรคผูถูกรองที่ ๒ พรรคธัมมาธิปไตย และพรรคกฤชไทยมั่น คง ครั้น วัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙
ขณะพยานปฏิบัติภารกิจอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา นายยุทธพงษไดโทรศัพทไปหาพยานบอกวา
นายตองการพบดวน เมื่อกลับถึงกรุงเทพมหานครแลวใหไปพบที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม
พยานจึงเดินทางโดยเครื่องบินถึงกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน และไปที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ พบนายยุทธพงษ
นายธีรชัยหรือตอย จุลพัฒน และนายทวี สุวรรณพัฒน นั่งคุยกันที่รานอาหารตามสั่งขางพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ เพื่อรอพบพลเอก ธรรมรักษ เนื่องจากขณะนั้นพลเอก ธรรมรักษติดประชุมพรรค นายยุทธพงษ
แนะนําใหพยานรูจักนายทวีโดยบอกวา เปนคนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ จนเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา
ทั้งสามคนไดพาพยานขึ้นไปรออยูที่หองประชุม ประธานสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรภาคอีสาน ติดกับ
หองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ จากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง พลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ และ
นายทหารนอกเครื่องแบบอีก ๒ คน เขามาภายในหองที่พยานกับพวกรออยู พลเอก ธรรมรักษ พูดกับ
นายทวีวา เฮย ไดไหมวะ นายทวีตอบวาไดครับนาย ๓ พรรค พลเอก ธรรมรักษไดถามพยานวา จะสง
ผูสมัครแบบแบงเขตไดหรือไม พยานตอบวาได พลเอก ธรรมรักษ ถามอีกวา พวกที่ไมครบเกาสิบวัน
จะทําอยางไร พยานตอบวาใชวิธีตัดตอพันธุกรรม โดยพยานไดอธิบายวิธีการตามที่นายสุขสันตไดบอก
แกพยานเพื่อแจงแกพลเอก ธรรมรักษ วาจะทําโดยเอาชื่อและที่อยูของสมาชิกเกาออกแลวใสรายชื่อที่อยู
ของผูที่จะสงใหสมัครรับเลือกตั้งเขาไปแทน โดยนายสุขสัน ตจะดําเนิน การเอง พยานไดยืน ยัน ให
พลเอก ธรรมรักษมีความมั่นใจวา เคยมีการกระทําอยางนี้มาแลวครั้งหนึ่ง พลเอก ธรรมรักษไดย้ํากับ
พยานและพวกวา เปาหมายในการสงผูสมัครมุงเนนในพื้นที่ของพรรครวมฝายคาน โดยเฉพาะใน ๑๔
จังหวัดภาคใต รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง สระแกว หลังจากไดรับการชี้แจงแลว พลเอก ธรรมรักษ
หันไปถามนายพงษศักดิ์ ซึ่งไดนั่งฟงอยูดวยตลอดมาวา เอาตามนี้นะ นายพงษศักดิ์บอกวาตกลงตามนี้
แลวแยกตัวออกไป เมื่อนายพงษศักดิ์ออกไปแลว พลเอก ธรรมรักษพูดวา ที่เอานายพงษศักดิ์มาฟงดวย
เพราะนายพงษศักดิ์เปนคนจายเงิน สวนตนเองเปนผูดําเนินการ พลเอก ธรรมรักษ ไดกลาวถึงกรณีที่
ผูสมัครไดรับเลือกตั้งวา จะใหคาใชจายเต็มที่เทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยคือ
คนละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานรอนายทวีกับนายยุทธพงษ นําคาใชจาย
จากพลเอก ธรรมรักษ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มาใหตามที่ตกลงไวในการพูดคุยกันที่โรงแรมกานตมณีเมื่อคืน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกา นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย
บอกพยานใหไปรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม แตเมื่อออก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

จากโรงแรมกานตมณีไดครูหนึ่ง นายทวีไดรับโทรศัพท แลวบอกวาตองเปลี่ยนสถานที่ไปรับคาใชจา ยที่
กระทรวงกลาโหม นายธีรชัยขับรถยนต พาพยานกับนายทวีและนายยุทธพงษ ไปรอพลเอก ธรรมรักษ
ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อพลเอก ธรรมรักษ มาถึง นายทวีตามเขาไปพบพลเอก ธรรมรักษครูหนึง่ แลว
เดินออกมาพรอมกับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท สงใหแกนายยุทธพงษ นายยุทธพงษพยักหนาใหพยานจากนั้น
พากัน เดินกลับไปที่รถ นายยุทธพงษสงเงิน ใหพยานเพื่อ พยานนําไปใหหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
เปนคาใชจายในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตอมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี นายยุทธพงษ
และนายธีรชัย นําเงินคาใชจายของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ แบบแบงเขตจํานวน ๓๓ คน มาให
ที่โรงแรมกานตมณี พยานกับพวกชวยกันนับใสซอง ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไดจํานวน ๓๘ ซอง
นายธีรชัยเปนผูมอบใหแกผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งรออยูที่โรงแรมกานตมณี และวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๙ นายทวีไดนําเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท มามอบใหพยานเพื่อเปนคาใชจายของผูสมัครของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนม จํานวน ๕ คน จังหวัดสกลนคร จํานวน
๒ คน พยานไดโอนเขาบัญชีใหแกนายสุขสันตเพื่อดําเนินการตอไป นอกจากนายชวการแลว ผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาวมาขางตนรวมกับนายชวการ คือนายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย
ตางไดใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย
ร.๒๗๒ ร.๒๗๑ และ ร.๒๗๐ ตามลําดับ และเบิกความตอคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญขัดแยงกับ
ถอยคําของนายชวการ โดยปฏิเสธในสาระสําคัญทํานองเดียวกันวา ในวัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙
พยานทั้งสามและนายชวการไมไดเขาพบพลเอก ธรรมรักษ และในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายทวี
ไมไดเขาพบกับพลเอก ธรรมรักษ และไมไดรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษมาใหนายชวการ แตนายทวี
นายยุทธพงษ และนายธีรชัย ใหการและเบิกความสอดคลองกัน วา ในวัน ที่ ๒ มีน าคม ๒๕๔๙
เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา พยานทั้งสามกับนายชวการไดไปพบกันที่รานอาหารขางที่ทําการพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม ไดมีการติดตอเพื่อเขาพบผูใหญของพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยนายทวี
เปน ผูดํ าเนิน การในขณะที่พยานทั้ง สามและนายชวการนั่ งอยูดว ยกัน แตคํา ใหการของนายทวีกั บ
นายยุทธพงษกลับแตกตางกัน กลาวคือ นายทวีใหการวา นายชวการอยากใหพาไปพบพลเอก ธรรมรักษ
สวนนายยุทธพงษใหการวานายชวการไมไดบอกวาผูใหญคือใคร ซึ่งไมนาเปนไปไดที่นายชวการจะไมบอก
แกนายทวีวา ตองการพบผูใหญคนใดของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และการที่นายชวการบอกแกน ายทวี
ตอหนานายยุทธพงษ ก็เปนไปไมไดเชน เดียวกัน ที่นายยุทธพงษจะไมไดยิน คําพูดของนายชวการ
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นอกจากนี้พยานทั้งสามยังใหการทํานองเดียวกันอีกวาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานทั้งสามและ
นายชวการ ไดไปที่กระทรวงกลาโหมเพื่อพบพลเอก ธรรมรักษ ดังที่ปรากฏตามภาพที่ถูกบันทึกดวย
กลองโทรทัศนวงจรปดบริเวณหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ ตามภาพถายเอกสารหมาย ร.๒๖๑/๗
ถึง ๒๖๑/๑๕ การที่พยานทั้งสามและนายชวการพยายามมาพบพลเอก ธรรมรักษถึงสองวันติดตอกัน
แสดงใหเห็นวาพยานทั้งสามและนายชวการตางมีเรื่องสําคัญ ที่ตองแจงตอตัวพลเอก ธรรมรักษดวยตนเอง
ยิ่งไปกวานั้นนายทวีใหถอยคําวาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ พยานไดโทรศัพทติดตอกับพันเอก เชิดพงษ
บุญยเกียรติ ชางภาพประจําตัวของพลเอก ธรรมรักษ แตไดรับแจงวาพลเอก ธรรมรักษติดประชุมใหตดิ ตอ
วันหลัง ซึ่งเห็นไดวานายทวีรูเปนอยางดีวา ขั้นตอนในการจะเขาพบพลเอก ธรรมรักษนั้น จะตองมีการ
ติดตอประสานงานและตองไดรับการอนุญาตกอน และเมื่อพิจารณาจากคําเบิกความของพันเอก เชิดพงษ
ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา ผูที่จะมาพบพลเอก ธรรมรักษ ตองติดตอผานพันเอก เชิดพงษ
กอนทุกรายโดยพันเอก เชิดพงษจะรายงานใหพลเอก ธรรมรักษทราบกอน ผูที่มาขอพบจึงไดรับอนุญาต
ใหขึ้นไปบริเวณหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษได ดังนั้นการที่พยานทั้งสามกับนายชวการไดขึ้นไปรอ
พลเอก ธรรมรักษถึงหนาหองทํางาน เปนการบงชี้ใหเห็นวา พยานทั้งสามกับนายชวการไดรับอนุญาต
ใหเขาพบไดแลว มิฉะนั้นพยานทั้งสามกับนายชวการคงตองกลับไปเหมือนอยางเชนเหตุการณในวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ดังที่นายทวี นายยุทธพงษ และนายธีรชัย กลาวมาขางตนอยางแนนอน นายทวี
เบิกความวา พยานไปที่กระทรวงกลาโหม ตามภาพถายที่ถูกบันทึกโดยกลองวีดีโอวงจรปดนั้น เพื่อนํา
ขาวเกี่ยวกับปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมอบใหแกพลเอก ธรรมรักษ โดยขาวดังกลาวพยานใสซองไว
ตามที่เห็นพยานถืออยูในภาพถาย หมาย ร.๒๖๑/๗ สวนพันเอก เชิดพงษ เบิกความวา พยานปฏิบัติ
หนาที่รับขาวสารเรื่องปญหาชายแดนภาคใตแทนพลเอก ธรรมรักษ พยานรูจักนายทวีในฐานะที่นายทวี
นําขาวปญหาชายแดนภาคใตมาฝากไวใหพลเอก ธรรมรักษ ในการที่นายทวีจะติดตอกับพลเอก ธรรมรักษ
หากเปนดานการขาว นายทวีจะฝากไวที่พยาน เพื่อนําเรียนแกพลเอก ธรรมรักษ ดังนั้นหากนายทวีไปที่
กระทรวงกลาโหม เพื่อนําขาวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต ไปใหพลเอก ธรรมรักษจริง ดังที่ผูรอง
ที่ ๑ กลาวอาง ก็นาจะฝากไวกับพันเอก เชิดพงษ เหมือนเชนคราวกอน ๆ ไมนาจะรอพบพลเอก ธรรมรักษ
ตามที่ปรากฏใหเห็นจากภาพที่ถูกบันทึกไว ดวยกลองวีดีโอวงจรปด และนายทวีไมจําเปนตองพานายชวการ
นายยุทธพงษ และนายธีรชัย ขึ้นไปดวย โดยพฤติการณดังกลาวเชื่อไดวานายทวีกับพวกไมไดมาพบ
พลเอก ธรรมรักษเพื่อใหขาวดังที่อางอยางแนนอน ผูถูกรองที่ ๑ นําสืบแกขอกลาวหาสวนนี้ โดยมี
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พลเอก ธรรมรักษ เบิกความยืนยันวานายทวีไมไดเขาพบพยานเนื่องจากคุยอยูกับพลตรี พฤณฑ สุวรรณทัต
และพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา จนถึงเวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา เพื่อจะไปฟงพรรคผูถูกรองที่ ๑
ปราศรัยที่สนามหลวง จึงเห็นไดวา กิจธุระของพลเอก ธรรมรักษกับพลตรี พฤณฑและพลเอก ยุทธศักดิ์
เปนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ไมสําคัญหรือเรงดวน เพียงแตรอเวลาเพื่อไปฟงการปราศรัยของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ดวยกัน พลเอก ธรรมรักษจึงไมมีงานราชการสําคัญในเวลานั้น แตกลับไดความจาก
นายทวีและพันเอก เชิดพงษวา นายชวการตองการพบพลเอก ธรรมรักษ เนื่องจากมีขาวการเมืองซึ่งเปน
ขาวดีที่เปนประโยชนตอพลเอก ธรรมรักษจะแจงใหพลเอก ธรรมรักษทราบ กรณีเห็นไดอยางชัดเจนวา
เรื่องที่น ายชวการตองการพบพลเอก ธรรมรักษ มีความสําคัญกวาที่พลเอก ธรรมรักษพูดคุยอยูกับ
พลเอก พฤณตและพลเอก เชษฐา นอกจากนี้ไดความตามแผนผังบริเวณที่ทํางานของพลเอก ธรรมรักษ
ทายเอกสารหมาย ร.๒๖๑ วามีการแบงเปนหอง ๆ พลเอก ธรรมรักษพูดคุยอยูกับพลตรี พฤณฑและ
พลเอก เชษฐาในหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ แตติดกับหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษ เปนหอง
รับรองซึ่งมีประตูเปดเขามาจากหองทํางานของพลเอก ธรรมรักษโดยตรงได พลเอก ธรรมรักษ สามารถปลีกตัว
จากพลตรี พฤณฑและพลเอก เชษฐาใหนายทวีกับพวกเขาพบได จึงเปนการผิดวิสัยอยางยิ่งที่นายทวี
กับพวกไมไดพบพลเอก ธรรมรักษ พยานของพรรคผูรองที่ ๑ รวมทั้งนายทวี นายยุทธพงษ และ
นายธีรชัย ในสวนนี้จึงขัดตอเหตุผล เปนพิรุธอยางยิ่งไมอาจรับฟงได ในขณะเดียวกันคําใหการของพยาน
ดังกลาวนี้ตางไดรับรองเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันที่ ๒ และวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ สอดคลองกับ
เหตุการณตามคําใหการของนายชวการ เพียงแตยืนยันปฏิเสธอยางลอย ๆ และขัดตอเหตุผล เฉพาะขอเท็จจริง
สวนที่เกี่ยวกับการเขาพบพลเอก ธรรมรักษเทานั้น นอกจากนี้ พฤติการณที่นายทวี นายยุทธพงษ และ
นายธีรชัย รวมกันดําเนินการเพื่อใหนายชวการพบพลเอก ธรรมรักษ แสดงวา นายทวี นายยุทธพงศ
และนายธีรชัย มีความใกลชิดกับพลเอก ธรรมรักษอยูกอนแลว ประกอบกับคําใหการของนายทวี
นายยุทธพงศ และนายธีรชัย มีสอพิรุธใหเห็นวาเปนการบายเบี่ยงขอเท็จจริง จึงเปนเหตุใหนาเชื่อวา
นายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัย ใหการชวยเหลือพรรคผูถูกรองที่ ๑ แตนายชวการไมเคยเปน
สมาชิกพรรคการเมืองใดมากอน เพิ่งมีชื่อเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในการแกไขฐานขอมูล
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ ทั้งเรื่องที่นายชวการใหการเปนพยาน
เป น เรื่ อ งที่ ก ระทบต อ ชื่ อเสี ย งและความมั่ น คงของพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๑ และพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๒
อันถือไดวาเปนเรื่องสําคัญในทางการเมืองของประเทศ หากไมมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง ก็ไมมีเหตุผลใด
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ที่นายชวการจะกุเรื่องขึ้นมาใสรายพรรคผูถูกรองที่ ๑ และพลเอก ธรรมรักษกับนายพงษศักดิ์ รวมทัง้ พรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งตนไดเขาเปนสมาชิก นายธีรชัยไดใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนวา
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เมื่อออกจากกระทรวงกลาโหมแลว พยานไดขับรถไปสงนายชวการที่
สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยบอกวาจะไปพบนายสุขสันตและหัวหนาพรรค ซึ่งในเรื่องนี้ นายชวการใหถอยคํา
ตอนายสุเทพ ที่พรรคประชาธิปตยเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ วา พยานนําเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปให
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค เพื่อเปนคาสมัครแบบบัญชีรายชื่อ และตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ กําหนดให
หัวหนาพรรคการเมืองที่ประสงคจะสงสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อยื่น บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหวางเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๖.๓๐
นาฬิกา ณ อาคารมินิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปรากฏวา
นายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ในวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๔๙ ดังนั้น ในวัน ที่ ๓ มีน าคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์ ตองไปที่สนามกีฬาแหงชาติอัน เปน
สถานที่รับสมัครคําใหการของนายชวการที่วาเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นายทวีใหนําไปเปนคาใชจายในการ
สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อกอน จึงสอดคลองกับพฤติการณในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๒ เชื่อไดวา นายชวการนําเงินคาสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไปให
นายบุญทวีศักดิ์ ณ อาคารมินิบุตร ซึ่งเปนที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๒ จริง และเปนพฤติการณที่เชื่อมโยง
ใหเชื่อไดวา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นายชวการไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จากพลเอก ธรรมรักษ
ที่กระทรวงกลาโหมจริง นอกจากนี้ ไดความจากนายธีรชัยอีกวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ นายธีรชัย
ไดชวยนายชวการนั บเงิน ใสซ องที่โรงแรมกานตม ณี ซองละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๘ ซอง
รวมเปนเงินถึง ๗๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายธีรชัย
ยังเปน ผูไปซื้อซองดังกลาว จากรานสะดวกซื้อขางโรงแรมกานตม ณี สอดคลองกับการใหถอยคํา
ของนายชวการตอนายสุเทพ ที่พรรคประชาธิปตย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นายบุญทวีศักดิ์
ยืนยันวาพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมมีเงินเปนคาใชจายใหแกผูที่สมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒
แตในการดําเนิน การสงผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ กลับไดรับเงินสนับสนุนในสวน
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การสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งเทาที่ปรากฏเปน จํานวนถึง ๗๖๐,๐๐๐ บาท โดยจายใหแกผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ แบบแบงเขตคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปน จํานวนถึง ๓๓ คน
จึงเปน เงินที่พรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดรับมาจากบุคคลอื่น อยางแนนอน คําใหการของนายชวการที่วา
นายทวีเปน ผูนํามาใหจึงรับฟงไดโดยปราศจากสงสัย ประกอบกับพฤติการณที่แ สดงใหเห็น ชัดวา
นายทวีมีความใกลชิดและติดตอกับพลเอก ธรรมรักษตลอดมา จึงเชื่อไดวาเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท ก็เปน
สวนหนึ่งที่เอามาจากสมาชิกของผูถูกรองที่ ๑ สําหรับกรณีของนายพงษศักดิ์ แมจะเขามาเกี่ยวของ
กับเหตุการณพรอมกับพลเอก ธรรมรักษ เพียงหวงเวลาหนึ่ง เพื่อสอบถามนายทวี และนายชวการ
ถึงวิธีที่นายชวการจะดําเนินการใหไดผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เมื่อไดฟงนายชวการอธิบายแลว พลเอก ธรรมรักษหันไปพูดกับนายพงษศักดิ์วา เอาตามนี้นะ
นายพงษศักดิ์ก็บอกวาตกลงตามนี้ แลวแยกตัวออกไป จากนั้นพลเอก ธรรมรักษพูดกับนายชวการวา
ที่ เ อานายพงษ ศั ก ดิ์ ม าฟ ง ด ว ย เพราะนายพงษ ศั ก ดิ์ เ ป น คนจ า ยเงิ น ส ว นตนเองเป น ผู ดํ า เนิ น การ
แสดงใหเห็นวา นายพงษศักดิ์เขามาพบนายทวีกับพวกและนายชวการ เพื่อรวมรับรูการดําเนินการ
ของพลเอก ธรรมรักษโดยเฉพาะ อันเปนพฤติการณที่แ สดงวา นายพงษศักดิ์ไดรวมรูเห็นและรวม
ดําเนินการกับพลเอก ธรรมรักษตลอดมา ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดโดยปราศจากสงสัยวา พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ รวมกันใหเงินสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจริง
มีปญหาตองวินิจฉัยตอไปวา การกระทําดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงการที่
ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบ
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหานี้ไดความวา ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น พรรคการเมืองที่เปนคูแขงทางการเมืองของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ อันประกอบดวย พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ไดประกาศ
คว่ําบาตรทางการเมือง โดยไมสงสมาชิกของพรรคดังกลาวสมัครรับเลือกตั้ง พรอมทั้งมีการประกาศ
เชิญชวนใหประชาชนกาบัตรเลือกตั้งในชองไมประสงคจะลงคะแนน เพื่อสื่อใหเห็นวาประชาชนไมยอมรับ
การเลือกตั้งครั้งนี้ และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช ๒๕๔๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติวา ในเขตเลือกตั้งใด
ถ า ในวั น เลื อ กตั้ ง มี ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง คนเดี ย ว และผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง นั้ น
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ไดคะแนนเสียงตั้งแตรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศใหผูสมัครรับเลือกตั้งผูนั้นเปน ผูไดรับเลือกตั้ง และวรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่เหลือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งคนเดียวตามวรรคหนึ่งและไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละยี่สิบ ของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งนั้น นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙๘ บัญญัติวา สภาผูแทนราษฎร
ประกอบด ว ยสมาชิ ก จํ า นวนสี่ ร อ ยคน โดยเป น สมาชิ ก ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ตามมาตรา ๙๙ จํ า นวนหนึ่ ง ร อ ยคน และสมาชิ ก ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา ๑๐๒ จํ านวนสี่ รอยคน และมาตรา ๒๐๒ บัญ ญัติใ หส ภาผู แ ทนราษฎรพิจ ารณาให
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี แลวใหประธานสภาผูแทนราษฎรนํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง จากบทบัญญัติ
ดังกลาว เปนผลใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนองคประกอบสําคัญของสภาผูแ ทนราษฎร
หากผลการเลือกตั้งปรากฏวา มีผูไดรับเลือกตั้งไมครบจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติไวดังกลาวแลว ไมอาจเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่พิจารณา
ใหความเห็นชอบบุคคลที่สมควรเปนนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศได และ
โดยที่พรรคการเมืองที่สงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ยอมมีจุดมุงหมายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนพรรคใหญและคาดหมายวาจะไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อเห็นวาพรรคการเมืองอื่นไมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ยอมตองพยายามสงสมาชิกในพรรคของตน
ลงสมัค รรับเลือกตั้ งใหม ากที่สุ ด เพื่อ ให ไดสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรครบหาร อยคนตามจํ านวนที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดไว แตขอเท็จจริงจากการไตสวน
ไดความวา เขตเลือกตั้งบางเขตเปนฐานคะแนนของพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน
ซึ่งเปนคูแขงทางการเมืองของพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดทางภาคใตของประเทศ
ประชาชนไมนิยมพรรคผูถูกรองที่ ๑ โอกาสที่ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งลงสมัคร
เพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งอัน เปนฐานคะแนนของพรรคการเมืองที่บอยคอตการเลือกตั้ง จะไดรับ
คะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมเปนไปไดสูงมาก เหตุดังกลาวนี้พรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ทราบดีวาสามารถหลีกเลี่ยงการไดรับคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งได หากมีพรรคอื่นสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแขงขัน วิถีทางเชนนี้ยอมเปนมูลเหตุ
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จูงใจใหมีการกระทําการดังกลาวได ซึ่งในเรื่องนี้นายชวการก็ไดใ หการยืน ยัน ตอคณะอนุกรรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วา นายยุทธพงษไดรับการติดตอใหหาพรรค
ขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแกปญหาของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในเรื่องผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๑ อาจไดคะแนนเสียงไมถึงรอยละยี่สิบ และไดมีการรวมกับ
นายทวี นายยุทธพงศ และนายธีรชัย ดําเนินการตอมาตามลําดับดังไดวินิจฉัยมาแลวขางตน ถอยคํา
ของนายชวการดังกลาวสอดคลองกับพฤติการณในการเลือกตั้ง อยางสมเหตุผลมีน้ําหนักเชื่อถือได
ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา การที่พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ตกลงใหเงิน สนับสนุนแกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ นั้น สวนหนึ่งเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดรับ
คะแนนเสี ยงไมถึงร อยละยี่สิบ ของจํานวนผูมีสิทธิ เลือกตั้งในเขตเลือ กตั้ง ซึ่ง มีผูสมัครรั บเลือกตั้ ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพียงคนเดียวดวย
๘.๒ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสินธุ หัวหนาพรรคผูถกู รองที่ ๒ และนายสุขสันต
ชัยเทศ ผูอํานวยการการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๒ รวมกับนายอมรวิทย สุวรรณผา พนักงานเจาหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งไมไดเปนสมาชิกครบเกาสิบวัน ใหปรากฏเปนสมาชิกครบเกาสิบวันหรือไม
ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความเปนยุติในเบื้องตนวา ไดมีการแกไขขอมูลของพรรคผูถูกรองที่ ๒
ในฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยลบชื่อและหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของสมาชิ กเดิม ซึ่ งไดเ ปน สมาชิก มาครบเกาสิบ วัน แลว ออกจากฐานข อมูล คงไวแ ต
หมายเลขสมาชิกและวันที่สมัครเขาเปนสมาชิก แลวนํารายชื่อกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
บุคคลที่พรรคผูถูกรองที่ ๒ ประสงคจะสงลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในนามพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ แตไมไดเปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ครบเกาสิบวัน เขาสวมแทน เพื่อใหปรากฏ
ในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวา บุคคลที่ถูกนํารายชื่อเขาแทนนั้นมีคุณสมบัติ
เป น สมาชิก ของพรรคผูถู กร องที่ ๒ ครบเก าสิ บ วัน ซึ่ง ได ทํา การแก ไขเป น จํ านวน ๖๑ รายชื่ อ
โดยในจํานวนนี้ พรรคผูถูกรองที่ ๒ ไดสงลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต ในเขตเลือกตั้งตาง ๆ
จํานวน ๒๐ ราย และไดความจากนายอมรวิทย ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บขอมูลสมาชิกของพรรคการเมือง
ตาง ๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวา เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ เวลา
ประมาณ ๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ นัดใหพยานไปพบที่รานคาแหงหนึ่งบริเวณถนนรามคําแหง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

และบอกแกพยานวาจะขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ในฐานขอมูล โดยเสนอใหเงิน
ตอบแทน ๓๐,๐๐๐ บาท พยานขอปรึกษาเพื่อนรวมงานกอน ตอมาพยานไดปรึกษากับ นางเลียม
พงษอุดทา นางเลียมไดโทรศั พทไปคุย กับนายทวีศักดิ์ต ามนามบัตรที่พยานไดรั บจากนายทวีศัก ดิ์
เมื่อวางสายแลว นางเลียมบอกพยานวาแกไขไดเนื่องจากเปนขอมูลของพรรคเขาเอง ซึ่งนางเลียมก็ได
ใหถอยคํารับรองในเรื่องนี้ นายอมรวิทยใหการตอไปวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ
๒๑ นาฬิกา นายบุญทวีศักดิ์ไดนัดใหพยานไปเอาแผนบันทึกขอมูลที่แยกลําสาลี โดยนายบุญทวีศักดิ์
ไดมอบแผน บัน ทึกขอมูล กับบัญชีรายชื่อสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ในรอบป หรือ ท.พ.๖ ใหพยานจํานวน
๓๔ แผน และบอกใหพยานเปลี่ยนขอมูลดังกลาว พรอมทั้งใหเงินแกพยาน ๓๐,๐๐๐ บาท วันถัดมา
เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา พยานจึงไดทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล ในฐานขอมูลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้ไดความจากคําใหการของนายสุขสันต ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วา พยานไดเห็นนายบุญทวีศักดิ์ นําแผนบันทึกขอมูลมาใหนายสายัณห
เจียมสวัสดิ์ ทําการแกไขขอมูลที่หอง ๒๐๓ ในโรงแรมกานตมณี โดยลบชื่อ ที่อยู หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของสมาชิก แลวใสรายละเอียดดังกลาว ของผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคผูถูกรองที่ ๒ เขาไปแทน พยานเปนคนสั่งการดวยตนเองวาใหเอาชื่อใครออกและ
เอาชื่อใครเขา เสร็จแลว นายบุญทวีศักดิ์นําแผน บันทึกขอมูลกลับไปในเวลาประมาณ ๒ นาฬิกา
โดยพยานมอบเงินใหนายบุญทวีศักดิ์ดวย ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงขอมูล
นายสุขสันตยังไดเบิกความตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวา เงิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น ไดจากการเรี่ยไร
ในกลุมที่ทํางานรวมกันรวมทั้งนายชวการดวย ถอยคําของพยานทั้งสามดังกลาว มีรายละเอียดสอดคลอง
เชื่อมโยงกันอยางสมเหตุผล โดยเฉพาะนายอมรวิทย ซึ่งเปนผูดําเนินการแกไขในฐานขอมูล ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งดวยตนเอง กับนางเลียม ตางไมมีสวนไดเสียในกับผูใดไมวาในทางการเมืองหรือเรื่องสวนตัว
ถอยคําของนายอมรวิทยและนางเลียมมีน้ําหนักเชื่อไดวาเปนไปตามเหตุการณที่พยานไดรูเห็นมาดวย
ตนเองจริง สวนนายสุขสันต แมจะมีสวนรวมกับเหตุการณเปลี่ยนแปลงขอมูลและเปนผูหนึ่งที่ไดนําเอา
เรื่องการทุจริตเลือกตั้งไปบอกแกนายสุเทพ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย คูแขงทางการเมืองของพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ แตถอยคําของนายสุขสันต ไมวาตอนายสุเทพ ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง หรือตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เปนการยืนยันทํานองเดียวกัน ทั้งยังเปน
ขอเท็จจริงที่นายสุขสันตใหการเปนผลรายแกตนเองทั้งอาจตองรับ โทษในทางอาญาดวย ซึ่งจะเปน
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การผิดวิสัยหากนายสุขสัน ตนําความเท็จมาปรักปรําผูอื่นใหเกิดภัยอัน ตรายตอตนเอง คําใหการของ
นายสุขสัน ตจึงมีน้ําหนักเชื่อถือได แมถอยคําของนายอมรวิทยกับนายสุขสัน ต แตกตางกันอยูบาง
ในเรื่องเวลาที่เกี่ยวพันถึงการนัดพบกันระหวางนายอมรวิทยกับนายบุญทวีศักดิ์ ก็เปนเพียงพลความ
ไมมีผลใหคําใหการของนายอมรวิทยและนายสุขสันตเกิดขอพิรุธแตประการใด นายสายัณห ยังไดให
การตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ วา พยานเปนสมาชิก
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๔๙ พยานเดินทางไปที่โรงแรมกานตมณี เพื่อใหคณะกรรมการของพรรคผูถูกรองที่ ๒
คัดเลือกสงลงสมัคร พบนายบุญทวีศักดิ์ นายสุขสันต และผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ เมื่อไดทาํ การคัดเลือกแลว ผูที่ถูกคัดเลือกไดรับแจงวาใหมารับใบรับรองการเปนสมาชิกในวันรุงขึ้น
วัน ที่ ๖ มีน าคม ๒๕๔๙ พยานไดไปที่โรงแรมกานตม ณี เพื่อรับหนังสือรับรองการเปน สมาชิก
แตยังไมได เพราะการจัดทํารายชื่อยังไมเรียบรอย นายสุขสันตขอใหพยานชวยจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในภาคใตทั้งหมด พยานนํารายชื่อผูจะสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคใตแบบแบงเขตพิมพลงในคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับถอยคําของ
นายสุขสันต อันเชื่อมโยงใหเห็นวา มีการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อของผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ ลงในแผนบันทึกขอมูลที่โรงแรมกานตมณี โดยมีนายบุญทวีศักดิ์รวมดําเนินการอยูดวย
ที่น ายบุญทวี ศักดิ์ ใหก ารปฏิ เสธว าไมมี สวนเกี่ยวข องกับ การแกไขข อมูล แตเ ปน การกระทําของ
นายสุขสันตเพียงผูเดียว และในวันดังกลาวนายบุญทวีศักดิ์ อยูที่จังหวัดเพชรบูรณนั้น ขัดตอการกระทํา
ของนายบุญทวีศักดิ์เอง เพราะนายบุญทวีศักดิ์รับวาในเวลานั้นตนดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ทั้งไดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๒ แสดงวา
นายบุญทวีศักดิ์มีความประสงคจะสงสมาชิก ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงรับเลือกตั้งดวย จึงเปนปกติ
วิสัยที่ผูเปนหัวหนาพรรคตองคอยกํากับดูแลการคัดเลือกผูสมัครในพรรคตนอยางใกลชิด ซึ่งนายสายัณห
ก็ไดใหการยืนยันชัดเจนวา นายบุญทวีศักดิ์ไดไปคัดเลือกผูที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้งที่โรงแรมกานตมณี
ดวยดังไดกลาวมาแลวขางตน ขอแกตัวของนายบุญทวีศักดิ์ฟงไมขึ้น ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวานายบุญทวีศักดิ์
รวมกับนายอมรวิทย พนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัดตอเปลี่ยนแปลงขอมูล
การเปนสมาชิกของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลสมาชิกพรรคการเมือง ของสํานักงาน
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีคุณสมบัติเปนสมาชิกครบเกาสิบวัน เพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจริง โดยนายสุขสันตรวมเปลี่ยนแปลงขอมูลที่นายบุญทวีศักดิ์นําไปมอบใหแกนายอมรวิทยดวย
๘.๓ นายบุญทวีศักดิ์ อมรสิน ธุ ไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิก
ของผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๒ อันเปนเท็จ ใหนําไปเปน หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือไม เกี่ยวกับปญหานี้ นายบุญทวีศักดิ์ใหการรับวาไดลงชื่อในหนังสือรับรองการ
เปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ ส.ส.๑๘ จริง
แตอางวาเพียงแตลงชื่อไวในแบบฟอรมโดยไมไดกรอกขอความ ใหน ายสุขสันตกรอกรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครเอาเอง เห็นวา นายบุญทวีศักดิ์มีตําแหนงเปนหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญที่สุดของพรรค จึงเปนไปไมไดที่นายบุญทวีศักดิ์จะทําการออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิก ในลักษณะขาดความรอบคอบถึงเพียงนี้ และการที่นายบุญทวีศักดิ์เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ยอมเปนการยืนยันไดวานายบุญทวีศักดิ์มีความประสงคจะสง
สมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกันดวย อันเปนเหตุใหนายบุญทวีศักดิ์
ตองเอาใจใสแกสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งจะสงลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งทุกคน
และเปนวิสัยปกติที่นายบุญทวีศักดิ์จะตองรูวาผูที่สมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งเปนบุคคลที่ตน
ไดคัดเลือกไวหรือไม ยิ่งไปกวานั้น แมนายสุขสันตกรอกชื่อสมาชิกลงในหนังสือรับรอง ก็นาจะเปน
เพียงวิธีการในการออกหนังสือรับรองใหแ กสมาชิก ซึ่งนายสุขสัน ตยอมตองกรอกชื่อของผูสมัคร
รับเลือกตั้งตามที่นายบุญทวีศักดิ์และคณะกรรมการของพรรคไดทําการคัดเลือกไว ในหนังสือรับรอง
ดังกลาว อันมีผลอยางเดียวกันกับนายบุญทวีศักดิ์เปนผูกรอกชื่อของสมาชิกดวยตนเอง ดังนั้น ไมวา
กรณีจะเปนประการใดดังกลาวมา ยอมถือไดวานายบุญทวีศักดิ์ออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรค
หรือ ส.ส.๑๘ ใหแกสมาชิก พรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมครบเกาสิบวันนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง เมื่อประกอบกับพฤติการณที่นายบุญทวีศักดิ์ ดําเนินการใหนายอมรวิทย แกไขเปลี่ยนแปลง
รายชื่อสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูมีชื่อในหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิกเปนบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกครบเกาสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง การออกหนังสือ
รับรองการเปนสมาชิก หรือ ส.ส.๑๘ ของนายบุญทวีศักดิ์ จึงเปนการกระทําโดยรูอยูวาผูที่ตนรับรอง
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มิไดมีคุณสมบัติตามหนังสือรับรองนั้น อันเปนการออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ อันเปนเท็จ
๘.๔ นายบุญาบารมีภณ หรือนายบุญอิทธิพล ชิณราช หัวหนาพรรคผูถูก
รองที่ ๓ และนางฐัติมา ภาวะลี ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินสนับสนุนจากพลเอก ไตรรงค อินทรทัต และพลโท ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๓ หรือไม และพลเอก ไตรรงค และพลโท ผดุงศักดิ์ กระทําในฐานะตัวแทนของพลเอก ธรรมรักษ
หรือไม จากการไตสวนไดความตามคําใหการของนายสุเทพ สรุปวา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙
นางฐัติมา มาพบพยานและเลาใหฟงวา พรรคผูถูกรองที่ ๑ วาจางพรรคผูถูกรองที่ ๒ ใหจัดคนลงสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนผูออกคาใชจายให และนางฐัติมาเปนผูดําเนินการ
จัดหาผูสมัครเอง โดยนายไพทูรย วงศวานิช เปนผูประสานงานระหวางพลเอก ธรรมรักษ กับพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ และพลเอก ธรรมรักษไดมอบหมายใหพลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ เปน ผู
ประสานงานและนําเงิ น มามอบให พยานได ซั กถามรายละเอียดจากนางฐั ติ ม าตอหน า นายชั ยวุ ฒิ
บรรณวัฒน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตาก กับทําการบันทึกวีดีโอไว และนัดใหนางฐัติมา
มาพบอีกครั้งในวันรุงขึ้น ซึ่งนางฐัติมาก็ไดมาพบตามนัด พยานไดใหนายถาวร เสนเนียม นายวิทยา
แกวภราดัย นายวินัย เสนเนียม และนายเจือ ราชสีห รวมกันบันทึกปากคํานางฐัติมาไวเปนลายลักษณ
อักษรจากนั้นไดพากันไปที่สํานักงานกฎหมายของนายคะนึง ฤาชัย เพื่อใหชวยซักถามและตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่นางฐัติมานํามามอบให และบันทึกปากคําใหสมบูรณ นางฐัติมาเกรงวาจะไมไดรับ
ความปลอดภัย หากนายสุเทพนําเรื่องราวไปเผยแพร จึงขอไปหลบอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เพื่อใหพยานชวยคุมครอง เมื่อถึงจังหวัดสุราษฎรธานี ก็ไดไปลงบันทึกประจําวันไว
เปนหลักฐานพรอมกับนายชวการ นายสุขสันต และนางสาวมณฑิรา วานางฐัติมาไดสมัครใจมาอาศัย
อยูกับพยาน เมื่อพยานไปใหการตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ไดนําวีดีโอไปเปดใหคณะกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ด ว ย ต อ มาวั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๔๙ นางฐั ติ ม าให ก ารต อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ตามเอกสารหมาย ร.๖๓ วา พยานเปนผูประสานงาน
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งมีน ายบุญาบารมีภณ เปนหัวหนาพรรค และนางฐัติมา เปนผูจัดทําบัญชี
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ทั้งหมด และเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
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แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ลําดับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นายบุญาบารมีภณ
ไดเลาใหพยานฟงหลังกลับจากประชุมที่รัฐสภาวาพันตํารวจโท ทักษิณ นายกรัฐมนตรีไดบอกวาจะให
เงิน สนับสนุนคาใชจายในการลงสมัครรับเลือกตั้งทุกพรรค พรรคละ ๑๐ ลานบาท ตอมาวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๔๙ นายพันธมิตร ดวงทิพย นําเงินมาใหพยาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท บอกวาผูพันปุน หรือ
นาวาอากาศตรี ศิธา ธิวารี นําเงินคาสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร มามอบให
นางวริศริยา และนายพันธมิตร ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายแกผูสมัครคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยจายใหกอน ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อสมัครแลวจะจายใหอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท สวนอีก ๔๐๐,๐๐๐ บาท
นายพันธมิตรวาไดเปดบัญชีใหแกผูสมัครแบบแบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จํานวน ๓๖ คน และเมื่อวัน ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะที่นายไพทูรย ซึ่งเปน เพื่อ นนักเรียนรุน
เดียวกับ พลเอก ธรรมรักษ ไดโทรศัพทพูดคุยกับพลเอก ธรรมรักษวา ไดประชุมกันเรียบรอยแลวจะคุย
เรื่องคาใชจาย พลเอก ธรรมรักษบอกใหติดตอกับ เสธ.ไอซ หรือพลเอก ไตรรงค นายไพทูรย จึงได
โทรศัพทติดตอกับพลเอก ไตรรงค พลเอก ไตรรงคบอกวาจะมารวมประชุมดวย หลังจากนั้นประมาณ
๒๐ นาที พลเอก ไตรรงค กับพลโท ผดุงศักดิ์ เดินทางมาที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓
และไดพบกับ แกนนําพรรคผูถูกรองที่ ๓ สายภาคใตจํานวนประมาณ ๒๐ คน พลเอก ไตรรงค
ตรวจดูความเรียบรอยในการวางตัวผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในภาคใตแลว ไดเดินทางกลับพรอมกับ
พลโท ผดุงศักดิ์ เมื่อเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ตอมาเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ นาฬิกา พลโท ผดุงศักดิ์
กลับมาที่ศูนยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ มอบเงินจํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ใหแกพยาน ตอหนา
แกนนําดังกลาว และพลโท ผดุงศักดิ์ ไดมอบนามบัตรของพลโท ผดุงศักดิ์ ใหแกพยานดวย เพื่อให
พยานติดตอกับพลโท ผดุงศักดิ์โดยตรง จากนั้นพยานไดจายเงินใหแกแกนนําเปนคาสรรหาผูสมัครสาย
ภาคใตคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และไดจายใหแกผูสมัครสายภาคใตจํานวน ๓๑ เขต รายละ ๓๐,๐๐๐ ถึง
๔๐,๐๐๐ บาท และตกลงวาเมื่อไดมีการประกาศรับรองแลวจะจายใหอีกรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท พลโท
ผดุงศักดิ์ นําเงินมามอบใหพยานเปนครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๔๙ พลโท ผดุงศักดิ์นํา มาใหอีกจํานวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยครั้งนี้พยานไปรับที่ลานจอด
สถานีรถไฟสามเสน หลังจากนั้นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙ นางฐัติมา ไดไปแจงความตอเจาพนักงาน
ตํารวจกองปราบปรามวาถูกนายสุเทพหนวงเหนี่ยวกักขัง และใหถอยคําตอคณะอนุกรรมการสืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติม โดยไมรับรองคําใหการตามบันทึกลงวันที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๔๙ อางวาที่ไดใ ห
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ถอยคําตอนายสุเทพนั้น เพราะถูกขมขูและชักจูงใหใสรายพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยใหเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้นางฐัติมาไดใหการเปนหนังสือตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
สรุ ปว า ในระหว างที่ มี การตรวจสอบคุ ณสมบั ติของผู สมั ครสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรทั่ ว ประเทศ
นายไทกร พลสุวรรณ ไดขูพยานวา พยานเปน คนปลอมแปลงเอกสารทั้งหมดเปนคดีอยูประมาณ
๑๐๐ คดี แตนายสุเทพ สามารถชวยพยานได และถาพยานอยากไดเงิน ใหอางถึงผูบริหารพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ พยานจึงตัดสินใจไปพบนายสุเทพในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพบอกใหพยานใสราย
เจาหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งวา เปน คนแนะนําใหพยานทํารายงาน การประชุม
ยอนหลัง และใสรายนาวาอากาศตรี ศิธา และคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ วาเปนคนสั่งใหนายพันธมิตร
หาคนลงสมัครรับเลือกตั้งพยานกลัวจึงไดพูดไปตามที่นายสุเทพเสี้ยมสอน โดยมีการบันทึกวีดีโอไว
ดวย เสร็จแลวนายสุเทพใหเงินแกพยาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เหลืออีก ๗๐๐,๐๐๐ บาท นายสุเทพ
ตกลงวาจะจายใหเมื่อพยานไดไปเปนพยานที่ศาลแลว วัน ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ นายสุเทพไดให
ตํารวจมารับพยานไปที่พรรคประชาธิปตย แลวใหนายถาวร นายวินัย เสนเนียม และนายสุวโรช พลัง
ซักถาม พรอมบันทึกวีดีโอ และนายสุวโรช นําเอกสารลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ มาใหพยาน
ลงชื่อ เมื่อวีดีโอถูกเผยแพรแลว นายสุเทพสั่งใหพยานไปอยูที่บานนายสุเทพ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
อางวา เกรงพยานจะไมไดรับความปลอดภัย วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ มีคนพาพยานไปแจงความ
ไวเปนหลักฐานที่สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๘ วา พยานไมไดถูกขมขูใหม าอยูบานนายสุเทพ และ
ในวันที่ ๒๓ เดือนเดียวกัน คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดไปสอบสวนพยานที่
สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดสุราษฎรธานี พยานไดใหการทํานองเดียวกับที่ใ หตอนายสุเทพ
และทีมของนายถาวร เห็นวา เมื่อคําใหการของนางฐัติมา กลับไปกลับมาเชนนี้จึงมีปญหาใหตองวินิจฉัยวา
ขอเท็จจริงจากนางฐัติมารับฟงไดเพียงใด นางฐัติมาใหถอยคําตอนายสุเทพและตอคณะอนุกรรมการ
สื บ สวนสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๙ โดยนางฐั ติ ม าได ใ ห ก ารต อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงครั้งแรกวา เหตุที่ตองนําไปเปดเผยแกนายสุเทพ เนื่องจาก
เห็นวานายสุเทพกําลังตรวจสอบเรื่องดังกลาว โดยไมไดกลาวถึงนายไทกรแมแตนอย และยังยืนยันวา
ตามที่พยานไดใหการตอนายสุเทพและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงนั้นเปนไปดวย
ความสมัครใจของพยานเอง ไมมีผูใดบังคับขูเข็ญหรือเสนอใหผลประโยชนแตประการใด แตในการที่
นางฐัติมา ไมรับรองคําใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง นางฐัติมาไมไดแสดง
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เหตุผ ล และแมจะอนุม านจากถอยคําเมื่อวัน ที่ ๒๖ มีน าคม ๒๕๔๙ ไดวานางฐัติม าใหถอยคําตอ
นายสุเ ทพดวยถูกขูเ ข็ญ และแลกกับผลประโยชนที่น ายสุเ ทพเสนอให นางฐั ติม าสามารถใหการ
ตามความจริงตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดทันที ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
เพราะในวัน ดังกลาว คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ทําการสอบสวนที่สํานักงาน
ตํารวจภูธรภาค ๘ อันเปนสถานที่ราชการ และตอหนาสื่อมวลชนจํานวนมาก ซึ่งนางฐัติมาไมอยูใน
สภาวะที่จะถูกบังคับขูเข็ญได แตนางฐัติมา ก็ยังยืนยันรับรองความถูกตองของถอยคําที่ใหแกนายสุเทพ
และคําใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงในวันดังกลาวเปนทํานองเดียวกับที่ให
ถอยคําตอนายสุเทพ ที่นางฐัติมาใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ในการสอบสวน
เพิ่ม เติม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ วาไดใ หถอยคําตอนายสุเทพ โดยอานขอความที่นายสุเทพ
จัด พิม พใ หด วยเครื่ องคอมพิ วเตอร ใ นกระดาษ เอ ๔ นั้น เห็ น วา นางฐั ติม าพูด บัน ทึก วีดี โออยู
เปนเวลานาน หากเปนการพูดจากขอความที่นายสุเทพเตรียมไวให ดังที่นางฐัติมากลาวอาง ขอความ
ดังกลาวตองมีความยาวมาก แมจะเปนการพูดตามขอความที่เตรียมไวโดยไมตองอาน ก็ยังตองใชเวลา
ในการทองจําทั้งหมด นางฐัติม าใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงวัน ที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๔๙ วา พยานไปบันทึกวีดีโอที่ที่ทําการพรรคประชาธิปตยเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา
เสร็จเมื่อเวลาประมาณ ๑๒ นาฬิกา โดยใชเวลาเพียงประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เมื่อคํานวณแลว
ไมนาเปน ไปไดที่น างฐัติม าจะจําขอความที่พิม พไวใหไดทั้งหมดกอนการบันทึกวีดีโอ คํากลาวอาง
ของนางฐัติม าขั ดตอพฤติการณ และวัต ถุพยานอยางชัด เจน และในคําใหก ารตอคณะอนุก รรมการ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงที่สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๘ เปนที่ปรากฏชัดวานางฐัติมาใหการดวย
ความสมัครใจ ไมมีการขมขู หรือจัดพิมพขอความมาให แตนางฐัติมาก็ยังใหการโดยละเอียดวา ไดรับ
เงิน มาจากใคร ที่ใ ด เมื่ อใด จํ านวนเทา ใด และมี ใ ช จายอย างไรบา ง ปรากฏหลัก ฐานบางสว น
ตามเอกสารหมาย ร.๖๒/๑ ถึ ง ร.๖๒/๑๓ ที่ น างฐั ติ ม าได ใ ห ผูส มั ครรับ เลื อกตั้ง ลงชื่ อรั บเงิน ไว
สอดคลองกับที่ใหถอยคําตอนายสุเทพ และจากขอเท็จจริงที่นางฐัติมายอมรับวา เมื่อไดใหถอยคําตอ
นายสุเทพแลว ตองเดินทางไปอยูใ นอารักขาของนายสุเทพ ที่จังหวัดสุราษฎรธานีระยะหนึ่ง อันบง
ชี้ใหเห็น วา นางฐัติม าเห็นอยูแลววา อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกลาวถึงขอเท็จจริงดังวานั้นรุนแรง
ถึงชีวิต หากไมมีมูลความจริงแลวเชื่อวา นางฐัติมาคงไมกลาแตงเรื่องขึ้น มาใหการปรักปรําพรรค
การเมือ งของตนเอง และพรรคการเมืองอื่น รวมทั้งบุคคลในระดับผูบริหารของพรรคผูถูกรองที่ ๑
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ซึ่ ง เป น พรรคการเมื อ งขนาดใหญ ใ นเวลานั้ น นอกจากนี้ นางฐั ติ ม ายั ง ให ก ารเพิ่ ม เติ ม ต อ
คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ วา เงินที่พยานและนายพันธมิตร
นํามาจายใหแ กผูสมัครรับเลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และผูสมัครใน
ภาคใต ค นละ ๓๐,๐๐๐ ถึ ง ๔๐,๐๐๐ บาทเป น เงิ น ของผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น พรรคแต พ ยาน
ไมยอมระบุน าม อัน เปน การยอมรับวาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ได รับเงิน สนับสนุน จากบุคคลอื่น จริ ง
ซึ่งการรับเงิน สนับสนุน ของพรรคการเมื อง เปน เรื่องที่ตอ งเปดเผย ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ที่บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมือง
ไดรับการบริจาคเงิน ใหพรรคการเมืองเปดเผยรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่ไดรับการบริจาคตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ดังนั้นหากพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงิน
สนับสนุนในการเลือกตั้งโดยชอบแลว นางฐัติมาสามารถเปดเผยชื่อผูใหการสนับสนุน โดยไมเปนที่
เสียหายแกบุคคลใด ที่นางฐัติมา ปกปดไมยอมเปดเผยเชนนี้ทําใหเห็นไดวา การใหเงินสนับสนุนแกพรรค
ผูถู ก ร อ งที่ ๓ ดัง กล า วนี้ เป น การกระทํา ที่ ขั ด ต อ กฎหมาย ซึ่ ง สอดรั บ กั บ ถ อยคํ า ของนางฐั ติ ม า
ที่พรรคประชาธิปตย และคําใหการตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงครั้งแรกเมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เปน อยางดี พฤติการณของนางฐัติมา แสดงใหเห็นอยางชัดแจงวานางฐัติม า
เพิ่งมาใหการบิดเบือนความจริงในภายหลัง คําใหการของนางฐัติมา ที่ปฏิเสธคําใหการของตนเองที่
พรรคประชาธิปตยและตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง จึงไมมีน้ําหนักรับฟง สําหรับ
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ แมไมปรากฏพยานหลักฐานวานายบุญาบารมีภณ
เป น ผู รั บ เงิ น จากพลเอก ธรรมรั ก ษ โดยตรง แต ไ ด ค วามจากคํ า ให ก ารของนายบุ ญ าบารมี ภ ณ
ตอคณะอนุกรรมการสื บสวนสอบสวนขอเท็จ จริง เอกสารหมาย ร.๗๘ วา พรรคผูถูกร องที่ ๓
ไมมีเงินคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แตในการเลือกตั้งวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พรรคผูถูกรองที่ ๓
กลับมีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน
ที่นายบุญาบารมีภณอางวา ผูสมัครรับเลือกตั้งตางเปนผูออกคาใชจายเองนั้น ไดความจากนายแฟนดี้
ปะสู ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ วา พยานไดรับเงินจากนางฐัติมา เปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท อันเปนการยืนยันใหเห็นวา คํากลาวอางของนายบุญาบารมีภณไมอาจ
เชื่อถือได นายบุญาบารมีภณ ยังใหการตอไปวา พยานไดตรวจสอบสมาชิก ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรคผู ถูก ร องที่ ๓ ทุ ก คน ดั งนี้ นายบุ ญาบารมีภ ณ ย อ มใส ใ จต อการส ง สมาชิ ก สมั ค ร
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รับเลือกตั้ง และรูเห็นเกี่ยวกับคาใชจายของผูสมัครในนามพรรคของตนเปนอยางดี เมื่อฟงวาพลเอก
ธรรมรักษใหเงิน สนับสนุนแกพรรคผูถูกรองที่ ๓ และมีการจายเงินดังกลาวเปนคาใชจายแกแกนนํา
ของพรรค ผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนผูสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขต และใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง
จึงเชื่อไดวานายบุญาบารมีภณ รูเห็นในการที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ รับเงินสนับสนุนจากบุคคลอืน่ อันเปน
พฤติการณที่แ สดงวานายบุญาบารมีภณ รับเอาเงิน สนับสนุน ดังกลาวดวย ขอเท็จจริงในประเด็น นี้
จึง ฟ งได ว า นายบุ ญาบารมี ภ ณ หั วหน า พรรคผู ถู ก รอ งที่ ๓ และนางฐั ติ ม า ผู สมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินสนับสนุนจากพลเอก ไตรรงค
และพลโท ผดุงศักดิ์ เปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
แบงเขตของพรรคผูถูกรองที่ ๓ จริง และการที่พรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินมา ๓ ครั้งเปนจํานวน
รวมกันถึง ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท ยอมเปนไปไมไดที่จะเปนเงินสวนตัวของพลเอก ไตรรงค หรือพลโท
ผดุงศักดิ์ เนื่องจากพลเอก ไตรรงคกับพลโท ผดุงศักดิ์ ไมมีความเกี่ยวของเปนสวนตัวหรือทางการเมือง
กับพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือนายบุญาบารมีภณ หรือนางฐัติม า แตประการใด ขณะเกิดเหตุพลเอก
ไตรรงคปฏิบัติหนาที่ใ นตําแหนงผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกชวยราชการสํานักงานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม สวนพลโท ผดุงศักดิ์ มีตําแหนงเปนผูชวยฝายเสนาธิการทหารประจํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม จึงนับวาพลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ มีความใกลชิดกับพลเอก ธรรมรักษ
เปนอยางยิ่ง และเปนไปไดที่พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ จะชวยทํางานอื่นนอกจากงานราชการ
ประจําใหแกพลเอก ธรรมรักษดวย ขอเท็จจริงยังไดความจากนางฐัติมาวา กอนพลเอก ไตรรงคและ
พลโท ผดุงศักดิ์ เดินทางไปที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อตรวจดูการวางตัวผูสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขตเลือกตั้งภาคใต โดยนายไพทูรยซึ่งเปนผูประสานงานได
โทรศั พท ติ ดตอกั บพลเอก ธรรมรั กษ เรื่ องค าใช จ าย หลั งจากพลเอก ไตรรงคกั บพลโท ผดุ งศั กดิ์
กลับไปแลว ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที พลโท ผดุงศักดิ์ไดนําเงินมามอบใหแกนางฐัติมาจํานวน
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท และนางฐัติ ม าไดแ จกจา ยใหแ กแ กนนํา ที่จั ด หาผูส มัค รรั บเลือ กตั้ งทั น ที คนละ
๑๐,๐๐๐ บาท และจายใหแกผูที่จะลงสมัครอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวน ๓๑ เขต
พฤติการณเชนนี้ เปนเหตุผลใหฟงไดวา พลเอก ไตรรงคและพลโท ผดุงศักดิ์ กระทําในฐานะตัวแทน
ของพลเอก ธรรมรักษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประเด็นขอ ๘.๕ นายบุญาบารมีภณ หรือนายบุญอิทธิพล ชิณราช ไดออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกของผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนเท็จ ใหนําไปเปนหลักฐานในการ
สมั ครรั บเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรหรือ ไม ขอ เท็จ จริ ง ได ค วามเป น ยุติ จากคํา ใหก ารของ
นายบุญาบารมีภณ ตอคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามเอกสาร
หมาย ร.๗๘ และวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ตามเอกสารหมาย ร.๗๗ ว า ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ พยานไดตรวจสอบความเปนสมาชิกของพรรค
ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคน เมื่อเห็น วาถูกตองจึงไดออกหนังสือรับรองใหไปสมัครรับเลือกตั้ง
มีผูสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ซึ่งเปนประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์ทั้งหมด จํานวน
รวม ๑๒๖ คน โดยเปนผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๕ คน แบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒๑ คน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใหการรับรองผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด สวนผูสมัครแบบแบงเขต
เลือกตั้งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียง ๕ คน และในการออกหนังสือรับรอง
การเปนสมาชิกพยานเปนผูลงนาม หากพยานไมอยูก็จะมอบหมายใหนายพันธมิตร เปนผูลงนามแทน
โดยพยานลงนามเองเปนจํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง อันเปนการยืน ยัน วา
นายบุญาบารมีภณไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหแกผูที่ลงสมัคร ในนามพรรคผูถูกรองที่ ๓
โดยไดทําการตรวจสอบคุณ สมบัติการเปนสมาชิกดวยตนเองกอนลงชื่อรับรอง นายบุญาบารมีภณ
อางวาสมาชิกที่ไดออกหนังสือรับรองใหทั้งหมดไดผานมติที่ประชุมของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ แตทางพรรคไมไดรายงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เพราะเปนการนํา
สมาชิกดังกลาวเขาแทนสมาชิกที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออก ตามขอ ๓๕ ของขอบังคับพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ และเหตุที่ไมผานการรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากไมมีชื่อ
เปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในฐานขอมูลของนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นวาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง มาตรา ๓๔ บัญญัติใ หหัวหนาพรรคการเมืองตองจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริงเก็บรักษาไว ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรคการเมืองและ
พรอมที่จะใหนายทะเบียนหรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได วรรคสอง บัญญัติใหหัวหนา
พรรคการเมืองแจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปปฏิทินที่ผานมา พรอมดวยรายชื่อ อาชีพ
และที่อยูของสมาชิกดังกลาวตามวิธีการที่น ายทะเบียนกําหนด ใหน ายทะเบียนทราบภายในเดือน
มกราคมของทุกป บทบัญญัติดังกลาวนี้ สามารถเขาใจไดอยางชัดแจงวา กฎหมายมีเจตนารมณใหมี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

การแจงรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค ตอนายทะเบียนตามความเปนจริง ไมวาจะมีสมาชิกเพิ่ม
หรือลดในพรรคการเมืองประการใด หัวหนาพรรคการเมืองนั้นตองทําบัญชีแสดงใหเห็นอยางละเอียดวา
มีการเพิ่มหรือลดเปนจํานวนเทาใด พรอมทั้งตองแสดงรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิกที่เขามาเพิ่ม
และสวนที่ลดลงดวย ผลของการบัญญัติไวเชนนี้เห็นไดชัดประการหนึ่งวา เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบ
วาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองตาง ๆ เปนสมาชิกของพรรคการเมือง
นั้น ๆ ครบกําหนดเกาสิบวัน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๑๐๗ (๔) หรือไม ซึ่งนายบุญาบารมีภณ ในฐานะหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ยอมทราบเปนอยางดีวา
ตองปฏิบัติตามนั้น จึงจะเปนผลใหสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๓ เปนผูมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งได
แตพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้นนายบุญาบารมีภณ ยังดําเนินการ
เพิ่มสมาชิกกิตติม ศักดิ์ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวยการนําชื่อเขาไปสวมแทนสมาชิกที่ลาออก ตาย
หรือถูกปรับใหออกทั้งที่รูวาเปนการไมถูกตอง อันเปนการจัดทําบัญชีการเขาเปนสมาชิกรวมทั้งจํานวน
สมาชิกที่เพิ่มหรือลดไมตรงตามความเปนจริง ที่นายบุญาบารมีภณ อางวาผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีคุณสมบัติเปนสมาชิกครบเกาสิบวันนั้น เปน เพียงการอางเอาตามเอกสาร
ที่ตนไดทําขึ้นเองโดยไมถูกตองและไมนําพาตอการปฏิบัติตามกฎหมายจึงรับฟงไมได ขอเท็จจริง
ยังไดความจากบันทึกคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง เอกสารหมาย ร.๑๘๗ ซึ่งรอยตํารวจเอก
มนูญ วิเชียรนิตย อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง ไดบันทึกไววา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๔๙ ไดไปทําการสอบสวน นายรัฐวิทย แทนศรีเกียรติ ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขต
เลือกตั้งที่ ๒๖ กรุงเทพมหานคร และนายสมมุติ วงศราษฎร ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในเขต
เลือกตั้งที่ ๓๓ กรุงเทพมหานคร ที่บานเลขที่ ๙/๑๓๙ หมูที่ ๑๖ ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ไดความจากนายสมมุติวาในการไปสมัครรับเลือกตั้ง นายสมมุติไดชวนผูสมัครอื่น
ไปดวยกันอีก ๓ คน คือนายรัฐวิทย นายสุชาติ สวงโท และนายกําพล คราบุรี และในการสมัคร
เปนสมาชิกพรรค บุคคลทั้งสามดังกลาวไดฝากใบสมัครใหนายสมมุติไปสงใหแกพรรคผูถูกรองที่ ๓
และเมื่อทําการสอบสวนเสร็จแลว นายสมมุติ ไดยอมรับตอรอยตํารวจเอก มนูญ วา นายสมมุติไปสมัคร
เปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในวันที่เดิน ทางไปศูน ยอํานวยการพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเตรียม
เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ทางพรรคผูถูกรองที่ ๓ บอกวาไมมีปญหา โดยจะนําชื่อไปแทนสมาชิก
ที่พนไปแลว และนายบุญาบารมีภณ ไดนําไปอางในศาลฎีกาดวยขอเท็จจริงจึงเปนที่ชัดเจนวาผูสมัคร
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รับเลือ กตั้ งของพรรคผู ถูก รอ งที่ ๓ สว นหนึ่ง สมั ครเปน สมาชิ กพรรคก อ นวั น สมัค รรั บเลือ กตั้ ง
เพียงไมกี่วัน โดยนายบุญาบารมีภณดําเนินการใหนําชื่อผูที่จะสงลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรค
ผูถูกรองที่ ๓ มาสวมแทนสมาชิกเดิมที่ลาออก ตาย หรือถูกปรับออก เพื่อใหเปนหลักฐานวาสมาชิก
เหล านั้ น มีคุ ณ สมบั ติเ ป น สมาชิ ก พรรคผูถู ก รอ งที่ ๓ ครบเก า สิ บวั น นั บถึ ง วัน รั บสมั ครเลือ กตั้ ง
พฤติการณดังกลาว บงบอกใหเชื่อไดวานายบุญาบารมีภณ รูอยูวาสมาชิกที่สงลงสมัครรับเลือกตั้ง
มีคุณสมบัติเปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมครบเกาสิบวัน การออกหนังสือรับรองการเปน
สมาชิ ก พรรคของพรรคผู ถู ก ร อ งที่ ๓ ให แ ก ผู ที่ ส มั ค รรั บเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของ
นายบุญาบารมีภณ เปนการจงใจออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จ เพื่อใหนําไปเปนหลักฐานสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามที่ผูรองกลาวหาจริง
ประเด็นขอ ๙ การกระทําที่ผูรองอางถือวาเปนการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ พรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ หรือพรรคผูถูกรองที่ ๓ หรือไม พิจารณาแลว ขอเท็จจริงในสวนพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดความ
เปนยุติวา พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ตางเปนกรรมการบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ และมีตําแหนงทางการเมือง โดยพลเอก ธรรมรักษ มีตําแหนงเปนรองหัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑
และดํารงตําแหนงรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้พลเอก ธรรมรักษ ยังเปน ประธาน
คณะทํางานเตรียมการเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนนายพงษศักดิ์
มีตําแหนงเปนรองเลขาธิการพรรคผูถูกรองที่ ๑ และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ยอมมีภาระหนาที่สําคัญและมีอํานาจสั่งการภายในพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ได การมีตําแหนงเปนประธานคณะทํางานเตรียมการเลือกตั้งของพลเอก ธรรมรักษ เปนเพียง
หนาที่เฉพาะซึ่งพลเอก ธรรมรักษไดรับมอบหมายสําหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวัน ที่ ๒ เมษายน
๒๕๔๙ เทานั้น แตพลเอก ธรรมรักษยังมีหนาที่ในการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะรองหัวหนาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ อยูดวย เชนเดียวกับนายพงษศักดิ์ ในฐานะเลขาธิการของพรรคผูถูกรองที่ ๑ พลเอก
ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ จึงมีสถานะเปนผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ แมพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ มีสภาพเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๙ และมีบทบัญญัติใ นมาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ใหเปนไปตามนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง
และมติของที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง และในวรรคสองมาตราเดียวกัน บัญญัติวาใหหัวหนา
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พรรคการเมืองเปนผูแ ทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้หัวหนา
พรรคการเมืองจะมอบหมายเปน หนังสือใหกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทําการแทน
ก็ได ก็เปนเรื่องวิธีการที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ จะทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก แตในเรื่องทั่วไปแลว
ขอเท็จจริงเปน ที่รูกันทั่วไปวา ในการกระทําของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ถือวาเปน
การกระทําของพรรคการเมืองนั้น จะเครงครัดเอาตามการมอบหมายเปน หนังสือทุกกรณียอมขัดกับ
ทางปฏิบัติจริง เพราะเปนไปไมไดที่หัวหนาพรรคการเมืองจะทําการมอบหมายเปนหนังสือ เพื่อให
ผูอื่นทําการแทนในนามพรรคการเมืองไดทุกเรื่อง และโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการกระทําอันตองหาม
โดยกฎหมาย แมจะเปนการกระทําที่กรรมการผูบริหารของพรรครูเห็นรวมกัน การมอบหมายเปนหนังสือ
ก็ไมอาจมีขึ้นไดโดยเด็ดขาด การดําเนินการเพื่อประโยชนแ กพรรคการเมือง แมไมมีการมอบหมาย
เปน หนังสือ จึงอาจถือเปน ปริยายวาเปน การกระทําแทนพรรคการเมืองได พฤติการณของพลเอก
ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ที่ใหเงินแกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ บงชี้ไดวา
ใหเพื่อเปน คาใชจายของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการสงสมาชิกสมัครรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ประชาชนไมนิยมในพรรคผูถูกรองที่ ๑ หรือเขตเลือกตั้งที่เปนฐานคะแนนของที่
เปนคูแขงทางการเมืองของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจากขอเท็จจริงที่ปรากฏวา
พรรคผูถูกรองที่ ๑ เปนฝายชนะการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยมีสมาชิกที่ไดรับ
การเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๗๗ คน ทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว และในการเลือกตั้ง
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ รัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคผูถูกรองที่ ๑ ยังเปนรัฐบาลรักษาการ ประกอบกับ
การคว่ําบาตรไมยอมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน
ซึ่งเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ ทําใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ สามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้งไดอยางสมบูรณ
ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตในทุกเขตเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคการเมืองอื่น ซึ่งเห็น ไดจาก
การประชุมรวม ๑๖ พรรค เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ วาเปนเพียงพรรคการเมืองขนาดเล็ก
เชนเดียวกับพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ อันเปนที่ประจักษวาในการเลือกตั้ง วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๔๙ นอกจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ แลว พรรคการเมืองอื่น ๆ ไมมีศักยภาพพอที่จะเปน
แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได เหตุดังกลาวนี้อยูในวิสัยปกติที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ มีความเชื่อมั่นวาพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ จะเปนพรรคที่มีสมาชิกไดรับเลือกตั้งเปนจํานวนมากเหมือนเมื่อครั้งที่ผานมาและสามารถ
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เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได ความรูสึกเชนนี้ยอมเกิดขึ้นแกผูบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตั้งแต
พันตํารวจโท ทักษิณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไปจนถึงกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนสมาชิก
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทุกคน ซึ่งในเรื่องนี้พรรคผูถูกรองที่ ๑ ก็ไดใ หถอยคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ยืนยันวาพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีโอกาสเชนนั้น จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่นําพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยพันตํารวจโท
ทักษิณ ไปสูความพยายามใหการเลือกตั้งบรรลุผลมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบจํานวน
หนึ่งรอยคน และแบบแบงเขตครบจํานวนสี่รอยคน ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเพื่อใหพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ไดเปน ฝายจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศตอไป ดังนั้นการกระทําของกรรมการบริหารพรรค
คนอื่น ๆ ที่ดําเนินไปเพื่อประโยชนของพรรคยอมอยูในความรูเห็น และไดรับความยินยอมโดยปริยาย
ของพัน ตํารวจโท ทักษิณ ผูเปนหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยตลอด
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์ ผูบริหารระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีหนาที่ชวยดูแลให
การเลือกตั้งของพรรคดําเนินไปในแนวทางเดียวกับหัวหนาพรรค จึงตองประสานงานและปรึกษาหารือ
กับพันตํารวจโท ทักษิณอยางใกลชิด การปฏิบัติหนาที่ของพันตํารวจโท ทักษิณ พลเอก ธรรมรักษ
และนายพงษศักดิ์ จึงตองอยูในลักษณะรูเห็นการกระทําของกันและกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การใหเงินสนับสนุนแกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตลอดจนการรูเห็นในวิธีการสง
ผูสมัครของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ สมัครรับเลือกตั้งดังกลาว จึงเปนไปไมไดที่
พลเอก ธรรมรักษ และนายพงษศักดิ์จะกระทําไปโดยพลการ และตามขอเท็จจริงที่ฟงไดจากการ
ไตสวนวา พรรคผูถูกรองที่ ๓ ไดรับเงินจากพลเอก ธรรมรักษเปนจํานวนมากถึง ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท
นั้น เชื่อไดวา เปนเงินของพรรคผูถูกรองที่ ๑ อยางแนนอน ไมใชเงินสวนตัวของพลเอก ธรรมรักษ
หรือนายพงษศักดิ์ และการนําเงินของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ออกมาใชจายเปนจํานวนมากเชนนี้ ตองเปน
ที่รูกัน ในระหวางผูบริหารของพรรคผูถูกรองที่ ๑ และเปน เหตุใหพลเอก ธรรมรักษ ตองชี้แ จงวา
เปนการใชจายในเรื่องใด จึงเปนไปไมไดที่พลเอก ธรรมรักษจะเอามาโดยพลการและพันตํารวจโท
ทักษิณไมรูเรื่อง ทั้งการใชเงินสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดเล็กใหมีความสามารถในการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งประกบกับ ผูส มัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถู กรอ งที่ ๑ เพื่ อหลีกเลี่ยงเงื่อ นไขที่ผูส มัค ร
รับเลือกตั้ง ตองไดคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนการกระทําเพื่อประโยชนของ
พรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยตรง และเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับพรรคผูถกู รองที่ ๑ ยอมเปนวิสัยปกติในการ
รวมกันดูแลการเลือกตั้งของพรรค ซึ่งพลเอก ธรรมรักษจะตองปรึกษาหรือรายงานเกี่ยวกับสถานการณ
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การเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ใหพันตํารวจโท ทักษิณเปนระยะ ๆ ซึ่งไมปรากฏวาพันตํารวจโท ทักษิณ
ไดโตแยงการกระทําของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ดังกลาวแตประการใด กรณีจึงถือไดวา
การกระทํารวมกันของพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ เปนการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑
สําหรับพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติวา นายบุญทวีศักดิ์
หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และนายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ มีสวนรูเห็นเกี่ยวของ
อยางใกลชิด กับการรับเงินจากพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อสงผูสมัครรับเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค เปนการ
หลีกเลี่ยงมิใหพรรคผูถูกรองที่ ๑ ตองไดคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และ
นายบุญทวีศักดิ์รวมกับนายอมรวิทย แกไขทะเบียนสมาชิกในฐานขอมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อสงคนซึ่งไมมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนายบุญทวีศักดิ์และนายบุญาบารมีภณ
ไดออกหนังสือรับรองอันเปนเท็จใหแกผูที่เปนสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓
ตามลําดับ เพื่อใชเปนหลักฐานสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมถือไดวา เปนการกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวยเชนกัน
ประเด็นขอ ๑๐ การกระทําที่ผูรองกลาวหาเขาหลักเกณฑที่อาจสั่งยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) (๒)
และ (๓) หรือไม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖
บัญญัติวา เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้อาจถูกศาลรัฐ ธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคการเมือง (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (๔) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ เห็นวา ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
อํานาจอธิปไตย หรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนของปวงชนชาวไทย สถาบันหลักที่ใช
อํานาจอธิปไตย คือ สภานิติบัญญัติ เปน ผูใ ชอํานาจนิติบัญญัติ ในการพิจารณารางกฎหมายและ
ออกกฎหมาย รัฐบาลเปนผูใชอํานาจบริหาร อันหมายถึง อํานาจในการปกครองประเทศ ซึ่งตองเปนไป
ตามกฎหมาย และศาลเปน ผูใ ชอํานาจตุลาการ ในทางการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือตัดสิน
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ขอพิพาทหรือตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด จึงเห็นไดวา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ ตางเปนอิสระจากกัน สวนคําวาอํานาจปกครอง หมายถึง อํานาจในการใชกฎหมาย
หรือบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย และคําวาฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญ หมายถึงผูใชอํานาจบริหาร
อันไดแกคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการไดมาซึ่งอํานาจปกครองยอมหมายถึง การไดมาซึ่งอํานาจในการบริหาร
ประเทศ มิใ ชการไดมาซึ่งการใชอํานาจทั้งสาม เจตนารมณของมาตรา ๖๖ (๑) จึงไมอาจหมายถึง
การปฏิวัติหรือทํารัฐประหาร ใหไดมาซึ่งความสามารถในการควบคุมการใชอํานาจทั้งสามดังที่พรรค
ผูถูกรองที่ ๑ กลาวอาง สวนการกระทําอันอาจเปนปฏิปกษตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามมาตรา ๖๖ (๓) หมายถึง การกระทําที่ตรงกันขามหรือสวนทางกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
เปนองคประกอบหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ซึ่งหมายถึง
การเลือกตั้งที่เปนไปโดยสุจริตตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ สําหรับการกระทําอันอาจเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๖๖ (๓) มิไดมีการ
บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ วา
หมายถึงการกระทําในลักษณะใด หรือตองเปนการกระทําที่รุนแรงเพียงใด จึงตองพิจารณาถึงความรายแรง
ในผลแหงการกระทํา ซึ่งสวนหนึ่งพอเทียบไดกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑
วาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ ผูรองอางเหตุ
ในคํารองเพื่อขอใหยุบพรรคผูถูกรองทั้งสาม รวมสรุปไดวา พรรคผูถูกรองที่ ๑ ใหเงิน สนับสนุน
แกพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ เพื่อเปนคาใชจายในการสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบงเขตแขงขันกับผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะตองมีคะแนนเสียง
ไม ถึ ง ร อ ยละยี่ สิ บ ของผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กนั้ น และได ร ว มกั น สนั บ สนุ น ให มี ก ารตั ด ต อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการเปนสมาชิกพรรค ผูถูกรองที่ ๒ ที่เปนสมาชิกไมครบเกาสิบวันใหครบเกาสิบวัน
อันเปนการสนับสนุนใหมีการปลอมแปลงเอกสาร และนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๒
นายบุญาบารมีภณ หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๓ ตางไดออกหนังสือรับรองการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
อันเปนเท็จเพื่อใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ หรือพรรคผูถูกรองที่ ๓ แลวแตกรณี
ซึ่งมิไดเปนสมาชิกครบเกาสิบวัน นําไปใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การกระทําของผูถูกรองทั้งสามเขาหลักเกณฑเปนการทุจริตการเลือกตั้งอันอาจเปนปฏิปกษตอ
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ และขัดตอ
กฎหมายหรือความสงบเรียบรอ ยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญวาดว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคผูถูกรองที่ ๑ มีความมุงหวังใหการเลือกตัง้
ดําเนินไปไดสําเร็จและมีสมาชิกของตนไดรับเลือกตั้งมากที่สุด เพื่อเปน ฝายที่มีเสียงขางมากจัดตั้ง
รัฐ บาลขึ้น มาบริหารประเทศ การกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงมีลักษณะเปน การเพื่อใหไดม า
ซึ่งการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๖๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกดวย
ประเด็น ขอ ๑๑ สมควรยุบพรรคผูถูกรองทั้งสามหรือไม ปญหานี้แ มพรรคผูถูกรองที่ ๑
จะยกขึ้นเปนขอตอสูใ นคําชี้แ จงแกขอกลาวหาเพียงพรรคเดียว แตเมื่อตามบทบัญญัติใ นมาตรา ๖๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหอยูในดุลพินิจของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่อาจมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองที่ไดกระทําการตามที่บัญญัติไวใน (๑) ถึง (๔) จึงตอง
วินิจฉัยไปถึงพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ดวย เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดดังวินิจฉัยมาแลว
ขางตน วา พรรคผูถูกรองที่ ๑ โดยพลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ใหเงินสนับสนุนแกพรรค
ผูถูกรองที่ ๒ โดยนายบุญทวีศักดิ์ หัวหนาพรรค และพรรคผูถูกรองที่ ๓ โดยนายบุญาบารมีภณ
หัวหนาพรรค เปนคาใชจายในการสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้ง เพื่อชวยเหลือผูสมัครพรรคผูถูกรองที่ ๑ หลีกเลี่ยงไมตองไดคะแนนเสียงถึงรอยละยี่สิบ
ของจํ า นวนผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในบางเขตเลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๗๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญวาด วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิกวุ ฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ไดรวมกันสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเปน สมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ที่เปน สมาชิก
ไมครบเกาสิบวัน ใหครบเกาสิบวันเพื่อใหสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได พฤติการณ
ของผูถูกรองทั้งสามลวนเปนการดําเนินกิจการทางการเมือง ในลักษณะจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่มุงจะใหการเลือกตั้งดําเนิน ไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามขอเท็จจริงที่ไดความจากนายบุญทวีศักดิ์
และนายบุญาบารมีภณ วาพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ไมมีเงินสนับสนุนใหแกสมาชิก
ของพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แตกลับรับเงินจากพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ มาใชในการดําเนิน กิจการเลือกตั้ง และจัดหาบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกพรรคการเมือง
ไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๗ (๔) แลวแกไขคุณสมบัติในฐานขอมูลใหปรากฏวา เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองครบเกาสิบวันเพื่อสงลงสมัครรับเลือกตั้ง แสดงใหเห็น วา พรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ผูใหเงินคาใชจาย พรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ผูยอมรับเงิน ตางดําเนินการเลือกตั้ง
โดยเห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ เปนพฤติการณในทํานองการจางและรับจางหาผูสมัครรับเลือกตั้ง
แทนพรรคการเมืองที่ไมยอมสงสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งขอเท็จจริงฟงไดวาพลเอก ธรรมรักษ
ไดมอบเงินใหแกนายชวการที่กระทรวงกลาโหม เพื่อนําไปมอบใหแกนายบุญทวีศักดิ์ เปนคาใชจาย
ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ๕๐,๐๐๐ บาท ตอมานายทวี คนสนิทของพลเอก ธรรมรักษ
นํามาใหที่โรงแรมกานตมณี ซึ่งมีการเปดหองไวสําหรับใชเปนที่ประสานงานของพรรคผูถูกรองที่ ๒
อีก ๗๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับใสซองแจกจายใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรองที่ ๒ ซองละ
๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๘ ซอง และนายทวียังไดนํามามอบใหแกนายชวการ ที่โรงแรมเดียวกันอีก
๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนไปใหแกนายสุขสันต เปนคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคผูถูกรอง
ที่ ๒ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนพรรคผูถูกรองที่ ๓ ปรากฏชัดวาไดรับเงินจากพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ โดยพลเอก ธรรมรักษเปนจํานวนถึง ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท สอใหเห็นวาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ไดใชเงิน
ในการสนับสนุนพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ ในลักษณะเปนการใชเงินทุมเทใหฝายพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ มีผูไดรับเลือกตั้งเปนจํานวนมาก เพื่อเปนเสียงขางมากและเปนฝายจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา
บริหารประเทศ การกระทําของพรรคผูถูกรองทั้งสามดังวานี้ เปนการแสวงประโยชนจากการเลือกตั้ง
ยอมสงผลใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันอยางรุนแรงตามมา โดยอาจเปนการออกนโยบายพัฒนาบานเมือง
เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง หรือที่เรียกไดวาเปนการทุจริตเชิงในนโยบาย อันกอความเสียหาย
แกประเทศชาติและเปนอุปสรรคตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขอยางใหญหลวง ยิ่งไปกวานั้น การที่ พลเอก ธรรมรักษและนายพงษศักดิ์ ซึ่งเปน ผูบริหาร
ระดับสูงของพรรคผูถูกรองที่ ๑ มีสวนรูเห็น ในการที่นายบุญทวีศักดิ์กับพวก ดําเนินการสงผูสมัคร
รับเลือกตั้ง โดยเปลี่ยนแปลงแกไขฐานขอมูลใหผูที่มุงหมายจะใหสมัครรับเลือกตั้ง แตขาดคุณสมบัติ
การเปนสมาชิกพรรคผูถูกรองที่ ๒ ไมถึงเกาสิบวัน ใหปรากฏเปนหลักฐานอันเปนเท็จวา เปนผูสมัคร
ที่มีคุณ สมบัติเปน สมาชิกไมนอยกวาเกาสิบวัน รวมทั้งการที่นายบุญทวีศักดิ์และนายบุญาบารมีภณ
ในฐานะหัวหนาพรรค ตางออกหนังสือรับรองการเปน สมาชิกพรรคการเมืองอันเปนเท็จ ใหแ กผูที่
ลงสมัครในนามพรรคผูถูกรองที่ ๒ และพรรคผูถูกรองที่ ๓ วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสมัคร
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รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเพื่อใหนําไปใชในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยตางทราบดีวา
การกระทําดังกลาวเปนความผิดรายแรง แสดงใหเห็นวาการดําเนิน กิจการทางการเมืองของผูถูกรอง
ทั้งสามปราศจากอุดมการณและความซื่อสัตยสุจริต มุงแตการแสวงหาประโยชนจากการเมือง ยิ่งกวา
การเสนอตนเขา มาสรา งความเจริญ ใหแ กประเทศชาติ และอํา นวยความสงบสุ ขให แ กป ระชาชน
หากพรรคผูถูกรองทั้งสามรวมทั้งกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองทั้งสาม ยังดําเนิน กิจการทาง
การเมืองตอไป อันตองมีการแขงขัน กับพรรคการเมืองอื่น เปนอยางสูงในการเลือกตั้ง ยอมมีโอกาส
ใหพรรคผูถูกรองทั้งสามดําเนิน การโดยทุจริตอยางเชน ที่ผานมาไดอีก ที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ อางวา
การยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ บานเมืองจะเกิดความวุนวาย ตางชาติจะขาดความเชื่อมั่นตอระบบการเมืองไทย
นักลงทุนตางชาติไมกลาเขามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศโดยตรง ผลที่จะตามมาคือปญหาอาชญากรรมและปญหาสังคม อาจมีการเคลื่อนยายแรงงาน
ไปยังแหลงที่มีการจางงาน เด็ก คนชราอาจถูกทอดทิ้งไวในชนบท ขาดผูดูแลเอาใจใสนั้น ลวนเปนการ
คาดเดาของพรรคผูถูกรองที่ ๑ เองทั้งสิ้น เพราะหากการเลือกตั้งเปนอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมตามครรลอง
แหงระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง รวมทั้งการบริหารประเทศของรัฐ บาลเปนไปอยางโปรงใส
ปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน และการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ไมตักตวงเอาผลประโยชนแกตนเอง
และพวกพองแลว ยิ่งเปนผลใหการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคง ศักยภาพของประเทศยอมเปนที่เชื่อถือ
ของนานาประเทศ ทําใหตางประเทศกลาที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย อันสงผลใหประเทศไดรับ
การพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง ปญหาตาง ๆ ที่พรรคผูถูกรองที่ ๑ หยิบยกขึ้นมาอางยอมไมอาจเกิดขึ้น
หรือเบาบางลงไดเปนอยางมาก ดวยเหตุดังกลาวที่ไดวินิจฉัยมาขางตน จึงเปนการสมควรตองยุบพรรค
ผูถูกรองทั้งสาม
ประเด็นขอ ๑๒ ผูรองจะอางประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ฉบับที่ ๒๗ เปนเหตุเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคไดหรือไม พรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ใหการตอสูในคําชี้แจงวา เหตุยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ พรรคการเมืองกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่กําหนดในมาตรา ๖๖ (๑) และ (๓) ดังกลาว แตตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเฉพาะในกรณีที่พรรคการเมืองนั้น กระทําการตองหาม
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ตามที่ระบุไวใ นมาตรา ๖๖ (๔) แห งพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เทานั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติที่พรรคการเมืองตองถูกยุบไวในมาตรา ๖๖ วา
เมื่อพรรคการเมืองกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
ได (๑) กระทําการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (๒) กระทําการอันเปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๓) กระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (๔) กระทําการฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ แมถอยคําในมาตรานี้ จะใชคําวาพรรคการเมืองที่ตองยุบกระทําการ
ตามที่ระบุไวในอนุมาตรา (๑) ถึง (๔) แตหากพรรคการเมืองใดกระทําการดังกลาวแลว อาจถูกลงโทษ
ถึงขั้นยุบพรรคจึงเปนบทบัญญัติที่หามพรรคการเมืองกระทําการนั่นเอง หาใชแตการกระทําที่ตองหาม
ตามมาตรา ๖๖ (๔) ซึ่งใชถอยคําวากระทําการฝาฝนเทานั้น ขอตอสูของพรรคผูถูกรองที่ ๑ จึงเปน
การแปลความกฎหมายที่ไมถูกตอ งตามเจตนารมณที่แ ทจริง เมื่ อประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรอื่น ที่ทําหนาที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ระบุวา เพราะเหตุพรรคการเมือง
กระทําการอันตองหามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงหมายถึงการกระทําตามที่บัญญัติไว ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) ถึง (๔) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง โดยอาศัยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ได
ประเด็นขอ ๑๓ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ มีผลใชบังคับยอนหลังหรือไม เห็นวา ประกาศของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนคําสั่งหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
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ประมุขซึ่งมีฐ านะเปน รัฏฐาธิปตย มีอํานาจเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิก และตรากฎหมายขึ้น มาใช
บังคับในการที่จะบริหารประเทศ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๗ จึงมีสถานะเปนกฎหมาย มีผลใชบังคับ
โดยทั่วไปตั้งแตวันที่ ๒๑ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ ซึ่งเปนวันประกาศ เปนตนไป
แตประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบั บ ที่ ๑๕ ขอ ๑ เดิ ม ได สิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๔๙ เนื่ อ งจากมี ก ารประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
ขอ ๑ ใหยกเลิกและใชความใหมแทน พรอมกับประกาศใชฉบับที่ ๒๗ ขอ ๒ ถึงขอ ๔ แมจะมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการใชกฎหมายไวใ นรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๓๒ วาบุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่
กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น จะหนักกวาโทษที่
กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วา
บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใ ชใ นขณะกระทํานั้น บัญญัติ
เปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย และวรรคสอง บัญญัติวา ถาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทํา
เชนนั้นไมเปนความผิดตอไป ใหผูที่ไดกระทําการนั้นพนจากการเปน ผูกระทําความผิด และถาไดมี
คําพิพากษาถึงที่สุ ดใหลงโทษแลว ก็ใ หถือวาผูนั้ น ไมเคยตองคํา พิพากษาวาไดก ระทําความผิดนั้ น
ถารับโทษอยูก็ใ หการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง อันเปนการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเปนไป
ตามหลักทั่วไปวา โทษทางอาญาไมมีผลบังคับยอนหลังไปถึงการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น กอนเวลา
บังคับของกฎหมายอาญาที่ประกาศใชในภายหลัง เวนแตบทบัญญัติของกฎหมายอาญาที่ประกาศใชใน
ภายหลัง แตกตางไปจากกฎหมายอาญาที่ใชบังคับในขณะเกิดการกระทําความผิดและเปนคุณแกผูกระทํา
ความผิ ดไม วา ในทางใด หรื อให ยกเลิ ก การกระทํ า ความผิ ดเดิ ม หรื อบั ญ ญัติ ก รณี ที่เ ป น ความผิ ด
เฉพาะเจาะจงไวเปน การเพิ่ม เติม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ แมจะมีผลบังคับในทางจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บางสวน ก็มิใชกฎหมายที่ลงโทษแกบุคคลผูกระทําความผิดในลักษณะที่เปนโทษทางอาญา แตเปน
กฎหมายที่มุงหมายใหการกระทํากิจการทางการเมืองโดยพรรคการเมืองโดยคณะกรรมการบริหาร
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พรรคการเมือง ดําเนินไปไดอยางโปรงใสตามครรลองอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย จึงนับไดวา
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗
เปนมาตรการปองกันประโยชนของประชาชน โดยมิใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองฉวยโอกาสจาก
กิจการทางการเมือง กอความเสียหายแกระบอบประชาธิปไตยและประเทศชาติ วิธีการดังกลาวมิใชเปน
การเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ คําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมือง
แมจะเปนการลงโทษทางการเมืองที่รุนแรงก็มิใชการลงโทษทางอาญา แตเปนเพียงกลไกในการปราม
และปองกันมิใหไปกอความเสียหายจากการกระทํากิจการทางการเมืองขึ้นอีก หากไมเพิกถอนสิทธิ
การเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจไปจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้น มาใหม
และกระทําผิดอยางไมมีทางปองกัน ไมมีที่สิ้น สุดดวยเหตุดังกลาว ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ ขอ ๓ จึงยอนหลังไปใชบังคับได
มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙ ขอ ๓ จะใชบังคับแกผูใด เห็นวา ตามประกาศดังกลาวมีขอความวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอื่นที่ทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองใด เพราะเหตุกระทําการอันตองหาม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ประกาศดังกลาว เปนบทบังคับใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมการบริ ห ารพรรคการเมือ งที่ ถู กยุ บ ทั้ ง หมด ไมส ามารถแยกแยะเป น รายบุ คคลได เนื่ อ งจาก
ผูบริหารของนิติบุคคลทุกคนยอมตองรวมกัน รับผิดชอบในการกระทําของนิติบุคคลนั้น จะอางวา
ไมไดรูเห็นหรือไมไดใหความเห็นชอบมิได
ประเด็นขอ ๑๔ การที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ขณะเกิดเหตุลาออกจากตําแหนง
แลวกอนวันที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ดังกลาวไดหรือไม พิจารณาแลว ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองยืน่ คํารอง
ตอศาลรัฐ ธรรมนูญใหมีคําสั่งยุบพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวัน ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยอางว า
ผูถูกรองที่ ๑ กระทําการอันเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคําสั่งยุบพรรค หลังจากพรรคผูถูกรอง
ที่ ๑ ยื่น คําชี้แจงแกขอกลาวหาแลว หัวหนาพรรคผูถูกรองที่ ๑ ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
เมื่อ วัน ที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๔๙ นายทะเบี ยนพรรคการเมื องได มีห นัง สือ ตอบรั บการเปลี่ย นแปลง
กรรมการบริหารพรรคถึงพรรคผูถูกรองที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ อันเปนผลใหกรรมการ
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บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ ทั้งหมดพนจากตําแหนงในวันดังกลาว แตการกระทําในฐานะกรรมการ
บริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ อันถือวาเปนการกระทําของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนเหตุใหตองยุบพรรค
ผูเสียหายที่ ๑ ที่สําเร็จลงแลว และเปนประโยชนแกผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคผูถูกรอง
ทั้งสามในขณะนั้นรวมกันทุกคน ไมมีกฎหมายบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปนอันยกเลิกไป เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงสถานะของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองในภายหลัง นอกจากนี้การกระทํา
ของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งมีสถานะเปน นิติบุคคล แสดงออกโดยสมาชิกของพรรคผูถูกรองที่ ๑
ที่มีตําแหนงเปนกรรมการบริหารของพรรคผูถูกรองที่ ๑ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หากใหถือวาการกระทํา
อันเปนการตองหามตามกฎหมายยุติไปในทันที ที่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนง
ยอมสงผลใหกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดําเนินกิจการแทนพรรคการเมืองนั้น ๆ อยางปราศจาก
ความรับผิดชอบ และเปนการเปดโอกาสใหเกิดการกระทําอันเปน การละเมิดขอหามตามกฎหมายได
ตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งขัดตอเจตนารมณของกฎหมายที่มีบทบัญญัติไวใ หลงโทษ และปองกัน
ความเสียหายแกสังคมโดยรวม ดังนั้น เหตุที่กรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ พน จากตําแหนง
ยอมไมตัดอํานาจของตุลาการรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค
ผูถูกรองที่ ๑ ได
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๖๖ (๑) (๒) และ (๓) จึงมีคําสั่งใหยุบพรรคไทยรักไทย ผูถูกรองที่ ๑
พรรคพัฒนาชาติไทย ผูถูกรองที่ ๒ และพรรคแผน ดิน ไทย ผูถูกรองที่ ๓ และใหเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๑ จํานวน ๑๑๑ คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๒ จํานวน ๑๙ คน ตามประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพัฒนาชาติไทย ฉบับลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๔๘ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคผูถูกรองที่ ๓ จํานวน ๓ คน
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแผนดินไทย
ฉบับลงวัน ที่ ๑ มีน าคม ๒๕๔๙ มีกํ าหนดหาป นับแตวัน ที่ มีคําสั่ งใหยุ บพรรคผูถูก รองทั้ งสาม
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๓
นายนุรักษ มาประณีต
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